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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: 83 с., 5 рис., 28 табл., 44 источника, 3 прил. 
 
Ключевые слова: ЛИЗИНГ, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ, ЛИЗИНГОВЫЙ 

ДОГОВОР, ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. 
 

Объект исследования – деятельность организации СП «Лорритранс» 
ООО.  

Цель работы – изучить теоретические и практические аспекты 
использования лизинга, его возможностей в обновлении основных средств 
предприятий и проведение оценки эффективности его использования  на СП 
«Лорритранс» ООО. 

В процессе написания дипломной работы проведены следующие 
исследования: изучен лизинг как форма обновления основных средств, дана 
оценка применения лизинга на СП «Лорритранс» ООО, разработаны 
предложения по эффективности применения лизинга для обновления 
основных средств. 

Областью возможного практического применения результатов 
исследований является применение лизинга для обновления основных 
средств  СП «Лорритранс» ООО. 

Элементом научной новизны полученных результатов является 
проведение  сравнительного анализа применения лизингового и кредитного 
договора для обновления основных средств на предприятии. 

Методы исследования: сравнительного анализа, группировок, 
экономико-математические, экспертных оценок. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 
расчетный материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и других 
источников, теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца: 83 с., 5 мал., 28 табл., 44 крыніцы, 3 прым. 

 

Ключавыя словы: ЛІЗІНГ, ЛІЗІНГААТРЫМАЛЬНІКУ, ЛІЗІНГАВЫЯ 
ДАГАВОР, АБНАЎЛЕННЕ АСНОЎНЫХ СРОДКАЎ. 

 

Аб'ект даследавання - дзейнасць арганізацыі СП «Лорритранс» ТАА. 

Мэта працы - вывучыць тэарэтычныя і практычныя аспекты 
выкарыстання лізінгу, яго магчымасцяў ў абнаўленні асноўных сродкаў 
прадпрыемстваў і правядзенне ацэнкі эфектыўнасці яго выкарыстання на СП 
«Лорритранс» ТАА. 

У працэсе напісання дыпломнай працы праведзены наступныя 
даследаванні: вывучаны лізінг як форма абнаўлення асноўных сродкаў, 
дадзена ацэнка прымянення лізінгу на СП «Лорритранс» ТАА, распрацаваны 
прапановы па эфектыўнасці прымянення лізінгу для абнаўлення асноўных 
сродкаў. 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення вынікаў даследаванняў 
з'яўляецца прымяненне лізінгу для абнаўлення асноўных сродкаў СП 
«Лорритранс» ТАА. 

Элементам навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца 
правядзенне параўнальнага аналізу прымянення лізінгавага і крэдытнага 
дагавора для абнаўлення асноўных сродкаў на прадпрыемстве. 

Метады даследавання: параўнальнага аналізу, груповак, эканоміка-
матэматычныя, экспертных ацэнак. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны і разліковы 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц, тэарэтычныя і 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 



ABSTRACT 

 

Thesis: 83 sec., 5 fig., 28 tab., 44 source, Appendix 3. 

 

Keywords: LEASING, LESSEE, LEASING CONTRACTS, RENEWAL OF 
FIXED ASSETS. 

 

The object of study  

 

  the organization of joint venture «Lorritrans» LLC. 

Purpose  

 

  to explore the theoretical and practical aspects of leasing, his 
opportunities to update the fixed assets of enterprises and assess the effectiveness of 
its use in the joint venture «Lorritrans» LLC. 

In the process of writing the thesis, the following: to study the leasing as a 
form of renewal of fixed assets, evaluated the use of leasing for the joint venture 
«Lorritrans» Ltd., developed proposals for the effectiveness of the lease for the 
renewal of fixed assets. 

The scope of possible practical application of research results is the use of 
leasing for the renewal of fixed assets of joint venture «Lorritrans» LLC. 

Elements of scientific novelty of the results is to conduct a comparative 
analysis of the use of leasing and the loan agreement for the renewal of fixed assets 
in the enterprise. 

Methods: benchmarking groups, economic-mathematical, expert estimates. 

The author of the work confirms that resulted in her analytical and 
calculation material correctly and objectively reflects the state of the test question 
and all borrowed from literature and other sources, the theoretical and 
methodological principles and concepts are accompanied by references to their 
authors. 
 


