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приємств шляхом оновлення і розвитку законодавчої бази та при-
ведення її у відповідність з міжнародними стандартами [2; с. 74].

Україна, завдяки сприятливим природним агрокліматичним
умовам має великий потенціал для розвитку молокопереробної
галузі. З метою стабілізації і розвитку необхідним вбачається
створення стратегічної державної програми підтримки молокопе-
реробних підприємств, яка полягатиме у:

 зменшенні втрат сировини, що швидко псується, за рахунок
її швидкої переробки;

 здійсненні фінансової підтримки підприємств через меха-
нізм здешевлення процентних ставок за кредитами;

 запровадженні системи безпечності та якості харчових про-
дуктів.
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Вартість лізингової послуги, а також склад і величина лізин-
гового платежу виступають найважливішими елементами лізин-
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гових послуг. Оскільки від правильного визначення загальної су-
ми лізингових платежів та їх графіку залежить доцільність взає-
модії лізингоотримувача та лізингодавця в процесі організації лі-
зингу, то це питання потребує поглибленого наукового дослідже-
ння та практичного вирішення.

Дослідити вплив багатокомпонентної структури лізингового
платежу на визначення та величину вартості лізингової послуги.
Досягнення поставленого завдання є можливим через послідовне
вирішення наступних завдань: визначення сутності та вартості
лізингової послуги, виокремлення складових лізингового плате-
жу та їх особливостей у сучасних умовах України

Виходячи з того, що найбільш значущою ланкою організації лізи-
нгових послуг, що визначає відносини лізингу та їх характер, висту-
пає економічно обґрунтований склад і величина плати за лізингову
послугу, слід більш ґрунтовно розкривати це поняття. Можна ствер-
джувати, що плата за лізингову послугу являє собою форму кредитно
— інвестиційних відносин лізингодавця та лізингоотримувача з при-
воду розподілу доходів, створених у процесі використання об’єкта лі-
зингу. На наш погляд, кредитно-інвестиційний характер лізингової
послуги пояснюється, з одного боку, строковим характером надання
складових основного капіталу лізингоотримувачу, принципами їх
платності та поверненості, а з іншого боку, довгостроковим характе-
ром вкладення у матеріальній формі з метою отримання прибутку
або комерційного доходу всіма суб’єктами лізингових відносин.

Тоді вартість лізингової послуги являє собою вартість корис-
тування капіталом інвесторів у особі лізингодавця та лізингоот-
римувача. Така вартість виражається процентною ставкою від
обсягу капіталу визначеного лізинговою угодою або лізинговим
проектом. Об’єктивність вартості лізингової послуги визначаєть-
ся вартістю об’єкта лізингу, нормою амортизації, позичковим
відсотком, податковими пільгами та іншими умовами.

На вартість лізингових послуг впливають: рівень дохідності
інших альтернативних інвестицій, ризик лізингу, джерела його
фінансування.

Досліджуючи сучасну економічну літературу за окресленою
проблематикою, слід відмітити різноманітні підходи та уявлення
щодо складових вартості лізингової послуги, в основі якої лежить
лізинговий платіж. Так, структуру лізингового платежу розгляда-
ють крізь призму суми виплат лізингодавцю, які здійснюються лі-
зингоотримувачем за надане йому право користування об’єкту лі-
зингу. Лізингові платежі виступають саме тим механізмом, за до-
помогою якого лізингодавець відшкодовує свої фінансові витрати
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на купівлю об’єкта лізингу та отримує прибуток [1; 2]. При цьому
лізингові платежі забезпечують відтворення вартості засобів виро-
бництва (майна, обладнання), зростання капіталу та стимулювання
підприємницької активності суб’єктів господарювання.

У загальному в структурі лізингового платежу можна виділити:
1. відтворення предмету лізингу;
2. винагороду за лізинг ( премія, комісія );
3. компенсацію відсотків за кредит;
4. інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу.
Так, відтворення предмета лізингу відбувається в межах чітко

визначеної в лізинговій угоді його вартості (з урахуванням аван-
су та залишкової вартості лізингової угоди) і становило в Україні
в 2012 р. — 59,42 %, а в 2013 — 60,10 % від загальної вартості лі-
зингової послуги [3]. Проте більш значущим з позиції впливу на
вартість лізингової послуги є інші складові структури лізингово-
го платежу. Таким чином, до винагороди за лізинг слід віднести
платіж лізингодавцю за отримане у лізинг майно, який у 2012 р.
склав в Україні 33,96 % від загальної вартості лізингової послуги
у порівнянні з 2013 р. (31,52 % ) [8].

Загалом можна зробити висновок, що плата за лізингову послугу
являє собою форму кредитно — інвестиційних відносин лізингода-
вця та лізингоотримувача з приводу розподілу доходів, створених у
процесі використання суб’єкту лізингу. Багатокомпонентна струк-
тура лізингового платежу визначає особливості та впливає на вели-
чину вартості лізингової послуги. А економічно обґрунтована вар-
тість лізингової послуги, в свою чергу, забезпечить лізингодавцю
прогнозований рівень дохідності, а лізингоотримувачу — прийнят-
ний рівень витрат і переваги лізингової послуги.
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