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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Недостатня кількість обігових коштів чи їх

надмірна кількість на підприємстві призводить до
розбалансування структури активів. Так, суттє-
ве значення в структурі активів підприємств Ук-
раїни має дебіторська заборгованість. Надмірна
дебіторська суттєво відволікає оборотні кошти і
як результат на підприємстві виникає додаткова
необхідність отримання кредитів, що призводить
до виникнення додаткових витрат і як результат
до зменшення прибутку підприємства. А як відо-
мо, максимізація прибутку є головною метою
діяльності будь-якого підприємства. Отже, на-
лежної уваги слід приділити дослідженню та
вдосконаленню процесу управління дебіторсь-
кою заборгованістю з метою покращення фінан-
сових результатів діяльності підприємств, що
дасть можливість вирішити ряд проблем, викли-
каних наявністю дебіторської заборгованості та
неконтрольованим її збільшенням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням визначення сутності цих понять
займались чимало вчених як вітчизняних, так і
зарубіжних. Проблемі управління дебіторсь-
кою заборгованістю приділяється значна ува-
га як серед українських, так і серед зарубіж-
них вчених. Серед українських можна назвати
таких як І. Бланк, Г. Ситник, Ф. Бутинець,
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є визначення проблем по-

в'язаних з управлінням дебіторською заборгова-
ністю та застосування факторингу та форфейтин-
гу як інструментів ефективного управління нею.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для забезпечення платоспроможності,

ліквідності, прибутковості підприємства шля-
хом створення ефективного механізму управ-
ління дебіторської заборгованості передбачає
виконання таких етапів управління дебіторсь-
кою заборгованістю:

— формування інформаційної бази;
— формування умов надання комерційних

кредитів та процедури інкасації дебіторської
заборгованості;

— визначення допустимого обсягу портфе-
ля дебіторської заборгованості на основі про-
гнозованого обсягу реалізації;

— моніторинг складових портфеля дебі-
торської заборгованості та структурування її
за термінами погашення; розробка змін умов
кредитування різних дебіторів з метою збіль-
шення обсягів продажу;

— оцінка можливостей рефінансування
портфеля дебіторської заборгованості [2].
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Залежно від своєчасності погашення неопла-
чена дебіторська заборгованість поділяється на
безнадійну та сумнівну. Безнадійна дебіторська
заборгованість — це поточна дебіторська забор-
гованість, щодо якої є певність про її неповер-
нення боржником або за якою закінчився термін
позовної давності (3 роки). Сумнівним боргом є
заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги, щодо якої є непевність у тому, що вона
буде погашена боржником [3]. Тому недопущен-
ня утворення такої заборгованості є важливою
етапом в управлінні підприємством. А основною
метою управління дебіторською заборгованістю
є мінімізація її обсягу та строків інкасації боргу.

У процесі прийняття рішень щодо надання
комерційного кредиту покупцям продукції не-
обхідно зважити всі плюси і мінуси такої так-
тики та визначити загальний ефект від інвесту-
вання коштів у дебіторську заборгованість.

До переваг широкого застосування кредит-
ної політики у відношеннях з покупцями про-
дукції слід віднести збільшення реалізації про-
дукції та збільшення доходів і прибутку підприє-
мства в умовах високої ринкової конкуренції.

Недоліками кредитної політики є:
— можливе виникнення безнадійної дебі-

торської заборгованості;
— додаткові фінансові витрати у випадку за-

лучення короткострокових банківських кредитів
для компенсації дебіторської заборгованості;

— можливі (альтернативні) витрати у зв'язку
з відволіканням грошових коштів з обороту [1].

Для ефективного управління дебіторською
заборгованістю підприємства застосовують ре-
фінансовування. Під рефінансуванням розу-
міють переведення дебіторської заборгова-
ності в інші форми оборотних активів підприє-
мства (грошові кошти або високоліквідні цінні
папери) з метою прискорення розрахунків. До
основних форм рефінансування дебіторської
заборгованості можна віднести: спонтанне фі-
нансування, факторинг, облік векселів або їх
продаж на фондовому ринку, форфейтинг [5].

Українські підприємства використовують
факторинг як одну з найефективніших форм ре-
фінансування рідко — у разі гострої потреби у
кредиті й на дуже короткий термін. Це пов'яза-
но, насамперед, із тим, що в Україні поширена
передоплата за товар і слабо розвинений комер-
ційний (товарний) кредит як високоризиковий.
До того ж факторинг у сучасному варіанті як
тільки з'явився на вітчизняному ринку.

Факторинг — придбання права на стягнення
боргів, на перепродаж товарів і послуг з подаль-
шим отриманням платежів по них. При цьому
мова йде, як правило, про короткострокові ви-

моги. Іншими словами, факторинг є різновидом
посередницької діяльності, при якій фірма-по-
середник (факторингова компанія) за певну пла-
ту одержує від підприємства право стягувати і
зараховувати на його рахунок належні йому від
покупців суми грошей (право інкасувати дебі-
торську заборгованість). Факторингове обслу-
говування найбільш ефективне для малих і се-
редніх підприємств, які традиційно відчувають
фінансові труднощі через несвоєчасне погашен-
ня дебіторами та обмеженість доступних для
них джерел кредитування. Цей метод тим паче
цікавий для даних підприємств, оскільки допов-
нюється елементами бухгалтерського, інформа-
ційного, рекламного, збутового, юридичного,
страхового та іншого обслуговування кредито-
ра (клієнта), що дає можливість клієнтам зосе-
редитися на виробництві та економити на вит-
ратах з оплати праці.

Поряд з факторингом підприємства України
застосовують форфейтинг для рефінансування
дебіторської заборгованості. Форфейтинг, як і
факторинг, є операцією з продажу дебіторської
заборгованості. Однак існують і помітні відмін-
ності між цими операціями. Слід зазначити, що
сутність операції форфейтинг заклечається в
тому, що продавець, надаючи відстрочку по пла-
тежах, може вимагати від покупця виписати бор-
гову розписку (вексель). За векселем продавець
отримує безперечне право отримання платежу за
векселем при настанні терміну виконання зобов'-
язання. Для зменшення ризику продавець може
вимагати гарантій третьої особи виконання зобо-
в'язань за векселем. Гарантія третьої особи на век-
селі називається авалем, а вексель — авальованим.
Вексель можна в будь-який момент продати третій
особі (форфейтеру) надписавши його.

Доцільність використання того чи іншого
методу визначається метою, якої бажає креди-
тор (продавець, експортер).

Щоб прискорити погашення дебіторської
заборгованості, необхідно проводити поглиб-
лений аналіз платоспроможності клієнтів,
своєчасно оформляти розрахункові докумен-
ти, застосовувати передоплату, вексельні роз-
рахунки та інші прогресивні форми.

ВИСНОВКИ
Для ефективного управління підприєм-

ством загалом управління дебіторською забор-
гованістю має велике значення, адже ефектив-
на політика управління дебіторами дозволяє
розширювати ринки збуту товарів, залучати
нових реалізаторів продукції, але прорахунки
в роботі із дебіторами можуть призвести до
непередбачуваних наслідків, у тому числі і до



38
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2014

банкрутства підприємства. Ефективне управ-
ління дебіторською заборгованістю дає мож-
ливість суттєво збільшувати об'єми продажів,
що позитивним, проте є і негативний бік — ри-
зик виникнення простроченої та безнадійної
заборгованості. Отже, управління дебіторсь-
кою заборгованістю зводиться до:

— формування кредитного рейтингу клієн-
тів; класифікації дебіторської заборгованості
по видах;

— ведення реєстру старіння заборгованості;
оцінки реальної вартості і обертання дебіторсь-
кої заборгованості;

— включення дебіторської заборгованості
в систему операційних бюджетів;

— реструктуризація дебіторської заборго-
ваності.
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика факторингу і форфейтингу

ФАКТОРИНГ ФОРФЕЙТИНГ 

Об’єкт - переважно рахунок-фактура. Об’єкт - переважно вексель 
Короткострокове кредитування (до 180 дней) Середньострокове кредитування ( (від 180 днів до 

10 років) 
Сума кредиту обмежена можливостями 

фактора 
Сума кредиту може бути досить високою 

внаслідок можливості синдикації 
Фактор авансує оборотний капітал кредитора 
70-90% суми боргу. Решта 10-30% надходять 
на рахунок кредитора тільки після погашення 
боргу покупцем продукції за вирахуванням 
комісії та відсотків 

Форфейтер виплачує суму боргу повністю за 
вирахуванням дисконту 

Фактор або залишає за собою право регресу 
до експортера або відмовляється від цього 
права, але навіть у цьому випадку при 

експорті товарів політичні та валютні ризики 

несе експортер 

Форфейтер несе всі ризики несплати боргу 
включаючи політичні та валютні ризики при 

експорті товарів 

Операція може бути доповнена елементами 

бухгалтерського, інформаційного, 
рекламного, збутового, юридичного, 
страхового та іншого обслуговування 
кредитора (клієнта) 

Не передбачає будь-якого додаткового 
обслуговування 

Можливість перепродажу факторингового 
активу фактором не передбачена 

Передбачається можливість перепродажу 
форфейтером форфейтингового активу на 
вторинному ринку 

Не потрібні гарантії від третьої особи Вимагається гарантія третьої особи (аваль) 
Передбачає кредитування під вже існуючу 
грошову вимогу, або під вимогу, яка виникне 
в майбутньому, але чітко визначену в 
договорі купівлі-продажу 

Можливе кредитування в обмін на фінансовий 

вексель, випущений з метою акумуляції коштів, 
для реалізації інших цілей, не обмежених 

торговим 


