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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ 
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ЛІЗИНГОВОЇ КОМПАНІЇ  

 
Постановка проблеми. Загальна методологія ефективності інвестиційних проектів базується 

на принципі приведення різночасових показників до їх значень на момент започаткування проекту за 
допомогою дисконтування. З метою визначення ефективності діяльності лізингової компанії такий 
прийом дозволяє використовувати чистий дисконтований дохід (ЧДД) для сучасної оцінки потоків 
грошових коштів, отриманих в процесі реалізації лізингових проектів. Виступаючи індикатором 
ефективності проектів, ЧДД відображає абсолютний результат інвестиційної діяльності компанії. 

Дослідження довели, що підхід з використанням ЧДД принципово відрізняється від існуючих 
розробок в галузі лізингових технологій тим, що уможливлює розгляд не лише локальних питань, 
наприклад, розрахунок обсягів і динаміки лізингових платежів за кожним проектом, але й оцінку 
ефективності сукупності лізингових проектів (лізингового портфелю) та діяльності лізингової компанії 
загалом. Розв’язання зазначених задач має комплексний характер, при цьому беззбитковість як 
лізингового проекту, так і діяльності лізингової компанії, забезпечується за умови, що ЧДД 
дорівнюватиме нулю. У загальному випадку ЧДД залежить від вартості лізингового майна, обсягу та 
динаміки лізингових платежів, параметрів податкової системи, передусім ставки податку на прибуток, 
прийнятих ставок дисконтування. 

В процесі розробки економіко-математичної моделі управління фінансовою діяльністю 
лізингової компанії автор виходив з типової ситуації, що супроводжує функціонування будь-якої 
лізингової компанії, за якої після узгодження фінансового плану на черговий рік від лізингоодержувача 
надходить пропозиція про укладання лізингової угоди та придбання за лізинговою схемою того чи 
іншого лізингового майна. У такому випадку перед менеджментом компанії постає завдання 
здійснення за допомогою розробленої моделі повного комплексу розрахунків за потенційним проектом 
– грошових потоків, їх варіантів, ув’язки в один проект, оцінку ефективності та впливу проекту на 
конкретні результати діяльності лізингової компанії тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню проблеми вдосконалення управління 
лізингових компаній, зокрема економіко-математичного моделювання їх грошових коштів присвячені 
наукові праці багатьох вітчизняних вчених, зокрема Внукової Н. М. [1], Долінської Є.Б. [2,3], 
Кабатової Є.В. [4], Коваденка Н.І. [5], Максим’юка Н. [6], Онопрійчука В.С. [7], Холодного Г.О. [8]. 
Однак не всі аспекти окресленої проблеми знайшли відображення в їхніх публікаціях. 

Постановка завдання. Дана стаття присвячена розробці вдосконаленого алгоритму економіко-
математичної моделі управління грошовими потоками лізингової компанії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо процедуру та методику розробки 
моделі, яка була апробована на прикладі конкретного лізингового проекту Лізингової компанії 
«Універсальна» з придбання телекомунікаційного обладнання. 

Розрахунковий період, кроки розрахунку, інвестиційна та експлуатаційна стадії 
лізингового проекту. Період, впродовж якого розглядатиметься діяльність лізингової компанії, 
назвемо розрахунковим періодом. Інтервали, на які поділяється розрахунковий період, є кроками 
розрахунків (рік, квартал, місяць). Загалом кроки розрахунків можуть бути різної тривалості, однак в 
даній моделі будемо виходити з передбачення, що вони мають однакову тривалість. 

Принципово, що динаміка показників всередині кожного кроку розрахунків не розглядається: 
вважається, що значення показників відносяться до кроку загалом або до певного його моменту, 
наприклад, початку або кінця кроку. 
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Індекс кроку розрахункового періоду позначимо t (t=1,2, …, N), а його довжину – d, яка 
вимірюватиметься в роках. 

Зауважимо, що в процесі розробки лізингового проекту поряд з переддоговірною та 
завершальною стадіями виокремлюють також інвестиційну та експлуатаційну (операційну) стадії. 
Перша із них характеризується інвестиційними вкладеннями і створенням нових об’єктів основних 
фондів, на цій стадії здійснюються витрати, пов’язані з придбанням лізингового майна у 
постачальника. На експлуатаційній стадії (або стадії безпосереднього лізингу) розпочинається 
надання лізингових послуг. Вона загалом може починатися ще до завершення інвестиційної стадії, 
тобто з моменту введення в дію основних фондів і початку їх використання, тому частина 
інвестиційних затрат може здійснюватися після початку експлуатації лізингового майна. 

Саме на експлуатаційній стадії лізингоодержувач сплачує лізингодавцю лізингові платежі. Разом 
з тим, ця стадія частіше за все є більш тривалою, аніж період лізингової угоди. Це обумовлено 
можливістю викупу недоамортизованого лізингового майна за залишковою вартістю. Однак у 
пропонованій нами моделі період експлуатації майна після завершення лізингової угоди не 
розглядається, оскільки модель враховує лише фінансові потоки лізингодавця. Таким чином,  
експлуатаційна стадія завершується для лізингодавця з моменту завершення лізингової угоди. 

Термін корисного використання (термін амортизації) лізингового майна позначимо Т і 
вимірюватимемо його у роках. Відтак, величина, обернена Т, являє собою річну норму амортизаційних 
відрахувань для майна, що придбавається. 

Передбачимо, що використання лізингу може допускати застосування прискореної амортизації 
майна з коефіцієнтом Kп. У такому випадку термін нарахування амортизації майна за лізинговою 
угодою зменшиться у порівнянні з терміном його корисного використання Т і становитиме             Тп = 
Т/Кп. Очевидно, що тривалість періоду лізингової угоди Тл не може перевищувати величину Тп, а після 
завершення угоди амортизація нараховується без врахування коефіцієнта прискорення. 

Таким чином, у пропонованій моделі лізингового проекту в розрахунковому періоді виділяються: 
- інвестиційна стадія, при цьому індекс кроку розрахунків t набуває значення  t = 1,2, …, N1; 
- етап експлуатаційної стадії, на протязі якого нараховується прискорена амортизація, індекс 

кроку розрахунків t набуває значення  t = N1 + 1, …, N;        N2 – N1 = Nл (рис. 1). 
 

Розрахунковий період лізингового проекту 
Інвестиційна стадія  

 Експлуатаційна стадія 
1,2,…,N1 N1 + 1, …, N 

 
Рис. 1.  Розрахунковий період, стадії та етапи лізингового проекту 

 
Склад вхідних та вихідних грошових потоків (надходжень та видатків грошових коштів).  

Розглянемо далі склад грошових потоків в процесі моделювання лізингового проекту. При цьому 
враховуємо, що в процесі моделювання вхідних та вихідних грошових потоків їх доцільно поділити за 
операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю лізингової компанії. Наведений склад грошових 
потоків є типовим для всіх лізингових проектів.  

Оскільки в даному дослідженні розглядається вплив окремого лізингового проекту на всю 
сукупність лізингових проектів, які реалізує лізингова компанія, то застосуємо індекс і для позначення 
номеру лізингового проекту, який реалізує лізингова компанія (і = 1, …, І). 

При моделюванні фінансових потоків, пов’язаних з реалізацією проекту, врахуємо випадок його 
фінансування, що зустрічається найчастіше – кредитування лізингової угоди, тобто розглядатимемо 
фінансові потоки, що відображають отримання кредитних ресурсів, їх повернення та сплату відсотків. 
Поза тим, модель уможливлює розглядати фінансові потоки, пов’язані з доходами та видатками від 
операцій з цінними паперами різних видів (акціями, облігаціями, кредитними нотами, векселями тощо). 
При цьому в моделі не передбачається наявність однозначного зв’язку між лізинговою угодою, з 
одного боку, і кредитною угодою та операціями з цінними паперами, з іншого. Це зокрема означає, що 
реалізація окремої лізингової угоди може забезпечуватися як одним кредитом, так і пакетом 
взаємопов’язаних кредитів. Можлива також реалізація проекту без залучення кредитних ресурсів. 
Водночас, у моделі допускається ситуація, коли той чи інший кредит залучається для забезпечення 
декількох лізингових операцій. Аналогічне зауваження стосується операцій з цінними паперами. 

Наведені вище передумови в моделі відображаються шляхом запровадження індексу j, що 
використовується для позначення номеру кредитної угоди, та індексу k – для позначення номеру 
операції з цінними паперами. При цьому індекси j і k є незалежними від наведеного вище індексу і, 
застосовуваного для позначення номеру лізингової угоди (j = 1, …, J). 

Склад грошових потоків лізингової компанії за видами діяльності та їх позначення, що 
використовуються в подальшому при побудові економіко-математичної моделі, наведені у табл. 1. 
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Вхідні потоки (надходження) грошових коштів в табл. 1 показані зі знаком «+», вихідні потоки (видатки) 
зі знаком «-».  

Наведений в табл. 1 склад грошових потоків лізингової компанії за видами діяльності та їх 
позначення показують, що експлуатаційні витрати та платежі з податку на прибуток не пов’язані з 
конкретними лізинговими угодами і сплачуються компанією загалом за остаточними фінансовими 
результатами її діяльності, тобто є непрямими витратами, пов’язаними з веденням лізингової 
діяльності. ПДВ вказується як сальдо грошових потоків, пов’язаних з суми ПДВ, отриманої від покупця 
(лізингоодержувача), суми ПДВ, сплаченої постачальникам та суми ПДВ, перерахованої в бюджет. 

Таблиця 1 
Грошові потоки лізингової компанії за видами діяльності 

 
Грошові потоки Позначення 

Операційна діяльність   
Лізингові платежі +ЛПt(i) 
Експлуатаційні витрати  - Еt 

Податок на прибуток - Ппрt 

Податок на додану вартість ПДВt(і) 
Інвестиційна діяльність  
Капітальні вкладення в майно, що придбавається за лізингом - Кt(і) 
Виплата залишкової вартості (викупної вартості) майна + Сзалt(і) 
Фінансова діяльність  
Отримання кредиту на придбання лізингового майна +Крt(j) 
Сплата процентів за кредитом - Прt(j) 
Погашення основної суми боргу - Вкрt (j) 
Продаж цінних паперів (акцій, облігацій, векселів тощо) +Пt(k) 
Виплати за цінними паперами -Вt(k) 
 
Отже, використаємо наведений в табл. 1 склад грошових потоків для побудови моделі, яка, по-

перше, розв’язувала би задачу забезпечення збалансованості бюджету грошових коштів лізингової 
компанії, і, по-друге, уможливлювала би оцінку впливу конкретного проекту на ефективність її 
майбутньої діяльності. 

Математичне формулювання моделі. Побудова моделі включає в себе такі етапи: 
  1. Формування балансу грошових потоків лізингової компанії на основі грошових потоків за 

лізинговими угодами. 
2. Визначення залежностей окремих видів грошових потоків від інших параметрів, що є 

вихідними даними моделі. 
3. Побудова критерію збалансованості бюджету лізингової компанії загалом. 
4. Обґрунтування індикатора, що дозволить оцінювати ефективність діяльності лізингової 

компанії. 
5. Створення процедур, спрямованих на здійснення варіантних розрахунків та коригування 

вихідних даних моделі.  
Формування балансу грошових потоків лізингової компанії.  
У відповідності з принципами моделювання вхідних потоків (надходжень) та вихідних потоків 

(видатків) грошових коштів проаналізуємо їх сальдо. Позначимо таке сальдо або чистий дохід на t-ому 
кроці розрахунків Чt. Тоді чистий дохід лізингової компанії на t-ому кроці розрахунків 
відображатиметься залежністю: 
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Визначення залежностей окремих видів грошових потоків.  
Розглянемо методи та особливості визначення податку на прибуток, що присутній у складі 

вихідного грошового потоку, який у свою чергу формує сальдо грошових потоків Чt лізингової компанії. 
Знайдемо залежність податку на прибуток Ппрt від інших параметрів моделі.  

У відповідності до українського податкового законодавства податок на прибуток визначається за 
ставкою 25% від різниці валових доходів і витрат лізингової компанії за виключенням амортизаційних 
відрахувань. Окрім того, врахуємо, що проценти, які сплачуються за кредитною угодою, включаються 
у склад валових витрат лізингодавця. Тоді, маючи на увазі, що валові доходи лізингодавця 
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складаються з лізингових платежів, а у валові витрати включаються експлуатаційні витрати та 
проценти за кредитом, справедливою для розрахунку податку на прибуток лізингової компанії буде 
наступна формула: 
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де: Стпр – ставка податку на прибуток; 
Аt(i) – амортизаційні відрахування; 
Прt(j) - проценти за кредитом, залученим лізинговою компанією; 
Еt – експлуатаційні витрати. 
Визначення суми амортизаційних відрахувань Аt(i), у розрахунку яких використовується річна 

норма амортизації а(і), здійснюється на основі терміну корисного використання лізингового майна Т(і): 
                                       а(і) = 1/Т(і).                                                      (3) 

 
Вартість майна, що придбавається в лізинг С(і) являє собою суму інвестиційних витрат 

(капітальних вкладень): 
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Для визначення суми амортизації, яка нараховується за крок розрахунків, повинна 
використовуватися формула, яка враховує коефіцієнт прискорення )(іkпр )31( ≤≤ прk  впродовж дії 
лізингової угоди: 

                       ),()()()( iCdіаіkiA пр
t ×××=   .,...,2,1 221 NNNt ++=                      (5) 

У загальному випадку, залишкова вартість лізингового майна на кінець кроку розрахунків t 
визначається за такими формулами: 

 
            [ ] ),()()()(1)( 1 iCNtdiaikiC пр

t
зал ×−××−=   .,...,2,1 221 NNNt ++=             (6) 

По завершенні лізингової угоди залишкова вартість лізингового майна визначатиметься за 
формулою: 
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N
зал ×−××−=                                         (7) 

Загалом, середня за крок розрахунків залишкова вартість майна визначається за формулою: 
     [ ] ),()5,0()()(1)( 1 iCNtdiaikiC пр

t
зал

сер ×−−××−=   .,...,2,1 221 NNNt ++=          (8) 
Побудова критерію збалансованості бюджету лізингової компанії загалом. Критерієм 

збалансованості бюджету лізингової компанії загалом є невід’ємність накопиченого сальдо грошових 
потоків для кожного t-го кроку розрахункового періоду. З врахуванням наведених вище формул для 
визначення податків цей критерій записується наступним чином: 
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де: Gmin
t – мінімальний рівень грошових коштів, який повинен бути у розпорядженні лізингової 

компанії на t-ому кроці розрахункового періоду; індекс s показує, що величина ЧНt визначається 
сумуванням Чs за кроками розрахункового періоду, які передували поточному періоду t(s=1…t). 

Зауважимо, що величина Gmin
t повинна бути невід’ємною. Для збалансованості бюджету 

лізингової компанії достатньо, щоб рівень Gmin
t на кожному кроці розрахункового періоду дорівнював 

нулю. У випадку, коли прогнозується можливість відхилень потоків грошових коштів, що формують 
баланс лізингової компанії, у бік їх зменшення, то цю обставину є можливість врахувати у 
пропонованій моделі, задаючи додатні значення параметру Gmin

t, які, загалом, зростають із 
збільшенням номера кроку розрахункового періоду t. 

Індикатор оцінки ефективності діяльності лізингової компанії. У якості основного показника 
ефективності лізингового проекту та лізингової компанії загалом використовується чистий 
дисконтований дохід (ЧДД). Для лізингової компанії загалом він дорівнює: 
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В процесі дисконтування використовується ставка Е, яка визначає ступінь зменшення цінності 
грошових потоків для лізингової компанії зі зростанням тривалості періоду виникнення грошових 
потоків.  

Висновки з даного дослідження. За результатами виконаного дослідження слід зазначити, що 
економіко-математична модель управління фінансовою діяльністю лізингової компанії являє собою 
систему залежностей, яка дозволяє, базуючись на вихідних даних, що характеризують лізингові угоди, 
розраховувати прогнозний баланс лізингової компанії загалом. З метою виконання варіантних 
розрахунків необхідно: здійснити за тією чи іншою лізинговою угодою експертну оцінку та вибрати 
вихідні параметри, які можуть потенційно вплинути на збалансованість бюджету компанії або її 
ефективність; визначити інтервал можливих варіацій обраного параметру; виконати серію розрахунків, 
міняючи обраний параметр в межах заданого інтервалу; провести аналіз ступеня впливу варіацій 
обраного параметру на збалансованість бюджету компанії та її ефективність. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАРАХУВАННЯ І ВИПЛАТИ 
ДИВІДЕНДІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Процес організаційно-правової реструктуризації сільськогосподарських 
підприємств України у господарські структури ринкового типу господарювання зумовлює 
популяризацію й адекватне застосування невластивої для вітчизняного сільського господарства 
форми отримання доходу у вигляді дивідендів, яка потребує поглибленого розгляду і певної адаптації 
до особливостей менталітету сільськогосподарських товаровиробників України та специфіки 
національної аграрної економіки.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретична концепція та організаційно-методичні 
параметри дивідендної політики підприємств досить грунтовно досліджені вітчизняними науковцями. 
Фундаментальні праці Моссаковського В.Б., Саблука П.Т., Стельмащука А.М., Гайдуцького П.І., 
Ігнатенко М.С., Михайлова М.Г. та ряду інших науковців повною мірою характеризують концепцію і 
методологічні основи процесу нарахування й виплати дивідендів у вітчизняних і зарубіжних 
підприємствах.  

Однак, сучасна модель функціонування сільськогосподарського сектора економіки України 
повною мірою не відповідає світовим стандартам ринкової економіки. Відповідно загальна система 


