
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

25www.economy.in.ua

ВСТУП
Одним із індикаторів привабливості операцій фінансо�

вого лізингу є обсяг лізингових платежів, для розрахунку
яких можуть використовувати різноманітні методи. На
практиці лізингодавці розраховують обсяг лізингових пла�
тежів за допомогою методу ануїтету, амортизації боргу
рівними частинами, нерегулярними платежам тощо.

На законодавчому рівні методика розрахунку лізинго�
вих платежів не затверджена, а тому лізингодавці можуть
самостійно обирати той чи інший метод розрахунку лізин�
гових платежів при укладанні договору фінансового лізин�
гу. Обсяг лізингових платежів, розрахований різними ме�
тодами при однакових умовах надання лізингового майна у
фінансовий лізинг, може варіюватися. Слід відмітити, що
завищений обсяг лізингових платежів робить фінансовий
лізинг менш привабливим та дорогим джерелом фінансуван�
ня основних засобів для лізингоодержувачів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням розрахунку та аналізу лізингових платежів
присвячені праці таких авторів (табл. 1).

Не применшуючи значення отриманих результатів нау�
кового доробку, слід відзначити, що більшість авторів про�
водить порівняльний аналіз розрахунку лізингових платежів
на основі традиційних методів (ануїтет, амортизація боргу
рівними частинами, методи нарахування лізингових пла�
тежів з постійним темпом зміни тощо) [1; 4; 5; 7; 8] або роб�
лять спробу адаптувати закордонні методики нарахування
лізингових платежів [2].

Одним із недоліків традиційних методів розрахунку
лізингових платежів є те, що вони не враховують такий важ�
ливий чинник, як амортизаційні відрахування. Внаслідок
цього лізингоодержувач має погашати вартість лізингового
майна не за рахунок амортизаційних відрахувань, а за ра�
хунок інших джерел.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка альтернативного методу на�

рахування лізингових платежі, який дасть змогу зробити
фінансовий лізинг більш привабливим для лізингоодержу�
вачів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити
ряд завдань:

— розрахувати та проаналізувати обсяг лізингових пла�
тежів за традиційними методами розрахунку;

— запропонувати альтернативний метод розрахунку
лізингових платежів, який би враховував інтереси лізинго�
одержувача.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На практиці існує широке коло методів розрахунку

лізингових платежів, які умовно можна поділити на ре�
гулярні та нерегулярні (рис. 1). Водночас на розмір
лізингових платежів впливає і періодичність їх внесен�
ня.

Регулярні методи нарахування лізингових платежів
передбачають сплату лізингових платежів через однакові
проміжки часу. До таких методів можна віднести: ануї�
тет, нарахування лізингових платежів з постійним тем�
пом зміни та лізингові платежів з амортизацією боргу
рівними частинами. Нерегулярні методи нарахування
лізингових платежів передбачають сплату лізингових
платежів нерегулярно, тобто через не рівні проміжки
часу.

Розглянемо докладніше розрахунок лізингових пла�
тежів методами регулярних платежів.

Нарахування лізингових платежів за методом ануїтету
передбачає виплату однакової суми лізингового платежу у
визначений графіком термін. За цим методом розрахунок
платежів може відбуватися як на початку періоду — пла�
тежі пренумерандо, так і в кінці — постнумерандо.

Платежі пренумерандо розраховуються за наступною
формулою [8, с. 11]:
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де ЛПпр — сума лізингового платежу за методом ануї�
тет пренумерандо, грн.;

ПВ — первісна вартість лізингового майна;
ВВ — викупна вартість лізингового майна, грн.;
i — ставка відсотка за фінансовим лізингом;
t — кількість періодів для сплати лізингових пла�

тежів.
Платежі постнумерандо розраховуються за наступною

формулою [8, с. 11]:
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де ЛПпост — сума лізингового платежу за методом ануї�
тет постнумерандо, грн.;

Регулярні платежі з постійним темпом росту передба�
чають розрахунок та сплату лізингових платежів зі збільшу�
ваним (прогресивним) або зменшуваним (регресивним) тем�
пом росту.

Величина першого лізингового платежу за методом пла�
тежів з постійним темпом зміни розраховується за наступ�
ною формулою [8, с. 12]:
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     (3),

 де k — темп приросту. При k 0  — прогресивна схема
нарахування лізингових платежів, при k 0 — регресивна.

Величина другого та наступних лізингових платежів
збільшується (зменшується) на відсоток k.

Регулярні лізингові платежі з амортизацією боргу
рівними частинами передбачають погашення вартості
лізингового майна однаковими частинами, при цьому
відсотки нараховуються на залишок заборгованості.

Регулярні платежі з амортизацією боргу рівними час�
тинами розраховуються [8, с. 12]:

(4),

 де ЗЗ — залишок заборгованості за предмет фінансо�
вого лізину на початок кожного наступно�
го лізингового періоду, грн.

Для наочності проведемо розрахунки
щодо нарахування лізингових платежів
різними методами регулярних платежів із
врахуванням періодичності внесення за
умови, що вартість предмета фінансового
лізингу складає 50,0 тис. грн.; викупна
вартість — 5,0 тис. грн.; термін дії угоди —
5 років; орендна ставка відсотка — 15 %
річних.

У таблиці 2 зведено розрахунки обся�
гу лізингових платежів залежно від мето�
ду розрахунку та періодичності їх внесен�
ня.

За даними таблиці 2 можна зробити на�
ступні висновки:

— найбільший обсяг лізингових пла�
тежів досягається при сплаті платежів раз
на рік при використанні методу з пост�
ійним темпом зміни за прогресивною шка�
лою, найменший — при сплаті раз на рік
при використанні методу ануїтету прену�
мерандо;

— при використанні методу ануїтет
пренумерандо найбільший обсяг лізинго�
вих платежів досягається при сплаті раз на

місяць, найменший — раз на рік;
— при використанні методу

ануїтет постнумерандо найбіль�
ший обсяг лізингових платежів
досягається при сплаті раз на рік,
найменший — раз на місяць;

— при використанні методу на�
рахування лізингових платежів з
постійним темпом зміни за прогре�
сивною та регресивною схемою
найбільший обсяг лізингових пла�
тежів досягається при сплаті раз на
рік, найменший — раз на місяць;

— при використанні методу
нарахування лізингових платежів
з амортизацією боргу рівними ча�
стинами найбільший обсяг лізин�
гових платежів досягається при
сплаті раз на рік, найменший —
раз на місяць.

На практиці найбільш поши�
реними в Україні методами розра�
хунку лізингових платежів є ануї�
тет та амортизація боргу рівними
частинами.

Для підвищення зацікавле�
ності лізингоодержувачів у послу�
гах фінансового лізингу ми пропо�
нуємо враховувати амортизаційні
відрахування при розрахунку
лізингових платежів:

(5),
де, ЛП

t
 — лізинговий платіж

за t�ий період;
А

t
 — нарахована сума аморти�

зації за t�ий період;
В

t
 — нараховані відсотки за

користування лізинговим майном за t�ий період.
Амортизація на лізингове майно нараховується одним

із методів, які визначенні в Положенні (стандарті) бухгал�
терського обліку № 7 "Основні засоби".

Нарахування відсотків за користування лізинговим май�
ном здійснюється за формулою:

(6),
де ПВ — первісна вартість лізингового майна;
А

t
 — сума нарахованої амортизації в t�ий період;

i — ставка відсотка на лізингове майно.
Розрахуємо суму лізингових платежів залежно від об�

раного метода нарахування амортизації та періодичності
внесення лізингових платежів за умови, що первісна вартість
об'єкта фінансового лізингу складає 50,00 тис. грн., термін
дії угоди фінансового лізингу є 5 років, орендна ставка
відсотка — 15 % річних, термін корисного використання
лізингового майна складає 5 років, ліквідаційна вартість 5,00
тис. грн. Для виробничого методу нарахування амортизації

Таблиця 1. Стан висвітлення методики розрахунку лізингових платежів у науковій
літературі

Рис. 1. Класифікація лізингових платежів для цілей економічного аналізу*
Джерело: власна розробка.
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приймемо, що підприємство кожний
звітний період виробляє однакову кіль�
кість продукції. Слід зазначити, що нара�
ховані лізингові платежі з урахуванням
прямолінійного та виробничого (якщо
кожний звітний період буде виготовляти�
ся однакова кількість продукції) методу
нарахування амортизації на лізингове
майно тотожні нарахованим лізинговим
платежам за методом амортизації боргу
рівними частинами. Результати розра�
хунків зведено у таблицю 3.

За даними таблиці 3 можна зробити
наступні висновки:

— при сплаті лізингових пла�
тежів раз на місяць найбільший об�
сяг лізингових платежів досягається
із використанням прямолінійного та
виробничого методу нарахування
амортизації, найменший — з викори�
станням кумулятивного методу;

— при сплаті лізингових пла�
тежів раз на квартал найбільший
обсяг лізингових платежів дося�
гається із використанням прямо�
лінійного та виробничого методу
нарахування амортизації, най�
менший — з використанням куму�
лятивного методу;

— при сплаті лізингових платежів раз на півроку най�
більший обсяг лізингових платежів досягається із викорис�
танням прямолінійного та виробничого методу, найменший
— з використанням кумулятивного методу;

— при сплаті лізингових платежів раз на рік найбільший
обсяг лізингових платежів нараховується із використанням
прямолінійного та виробничого, найменший — з викорис�
танням кумулятивного методу.

ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження свідчать, що на об�

сяг лізингових платежів впливає метод розрахунку лізинго�
вих платежів та періодичність їх сплати. Під дією обраних умов
змінюється загальний обсяг лізингового платежу, який впли�
ває на результати діяльності суб'єктів фінансового лізингу: для
лізингодавця це дохід, а для лізингоодержувача — витрати.

Для підвищення зацікавленості лізингоодержувачів у по�
слугах фінансового лізингу ми пропонуємо враховувати ме�
тод нарахування амортизації на лізингове майно при розра�
хунку лізингових платежів. У цьому випадку лізингоодержу�
вач зможе відшкодовувати вартість одержаного лізингового
майна за рахунок амортизаційних відрахувань. Порівнюючи
отримані результати на таблиці 3 із таблицею 2, можна зро�
бити висновки, що при сплаті лізингових платежів раз на
місяць, або раз у квартал, або раз на півроку найменший об�
сяг лізингових платежів розраховується методом, який вра�
ховує метод нарахування амортизації, а саме зменшення за�
лишкової вартості, або прискореного зменшення залишко�
вої вартості, або кумулятивного; при сплаті лізингових пла�
тежів раз на рік найменший обсяг лізингових платежів роз�
раховується із використанням кумулятивного методу.

Отже, для лізингоодержувачів у більшості випадків
сплати лізингових платежів найменший обсяг лізингових
платежів порівняно із традиційними методами розрахунку
лізингових платежів досягається із використанням методу,
який враховує метод нарахування амортизації.
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Таблиця 2. Порівняння методів розрахунку лізингових платежів із
врахуванням періодичності внесення
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  67143,5 66039,4 64473,2 61627,0
 67982,8 68515,9 69308,7 70871,0

   72269,5 72702,6 73336,7 74552,7
 64027,3 64521,1 65267,2 66783,2

   
 65906,3 66468,8 67312,5 69000,0

Таблиця 3. Порівняння обсягу лізингових платежів із врахуванням методу
амортизації та періодичності внесення

   

      
 , . 

  
 

  
 

  
 

  
 

 65906,3 66468,8 67312,5 69000,0 
   60196,8 60759,3 61603,1 63290,6 

    60233,8 60810,2 61674,8 63404,0 
 57656,25 58218,75 59062,50 60750,0 

 65906,3 66468,8 67312,5 69000,0 


