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ФАКТОРИНГ, ЯК ОДНА З НАЙЕФЕКТИВНІШИХ ФОРМ 

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

Линник О.І., доц., к.е.н. 

Флоря А.А., студ. 5 курсу 

 

На сьогоднішній день одним з найбільш складних і суперечливих питань 

українського обліку є облік дебіторської заборгованості. Від наявності та 

ефективного управління цим видом заборгованості значною мірою залежить 

фінансовий стан підприємства: значні розміри дебіторської заборгованості 

знижують ліквідність активів підприємства, негативно впливають на фінансову 

платоспроможність, а також відволікають зайві грошові кошти з обороту. Тому 

управління дебіторською заборгованістю є досить актуальним питанням, яке 

потребує подальшого вдосконалення й пошуку нових ефективних шляхів, 

одним з яких є й рефінансування. Рефінансування дебіторської заборгованості – 

система фінансових операцій, яка забезпечує прискорену заміну дебіторської 

заборгованості грошовими активами. Метою рефінансування дебіторської 
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заборгованості є прискорення її переведення в інші форми оборотних активів 

підприємства (кошти, ліквідні короткострокові цінні папери тощо). 

Найефективнішою формою рефінансування являється факторингова операція. 

Саме її дослідженню присвячена дана робота. 

Теоретичні та практичні питання факторингу у своїх наукових працях 

висвітлювали багато вчених-економістів Серед вітчизняних авторів, які 

займалися проблемою управління дебіторською заборгованістю за допомогою 

факторингу, слід виділити таких, як: Т.Е. Белялов, Ю.С. Скакальський, Ю.М. 

Лисенко, Л.Ю. Бєлоусов, Б.З. Гвоздєв, Л.В. Руденко. Однак факторинг, як один 

з найефективніших методів управління дебіторською заборгованістю потребує 

ретельного дослідження з метою однозначного розуміння його сутності, цілей 

та переваг. 

Метою даної статті є визначення трактування факторингу з точки зору 

економістів і законодавчих актів, дослідження його використання відповідно до 

Цивільного кодексу України, з’ясування його переваг і недоліків, необхідність 

становлення та розвитку в Україні.  

Факторинг – це поширена міжнародна посередницька послуга 

комерційних банків або інших фінансових установ. У 60-х роках ХХ ст. 

факторингові операції почали поступово витісняти комерційний кредит на 

основі векселів. Існують різні підходи до визначення поняття факторинг. 

Факторинг (в перекладі з англійського — посередництво) — це різновид 

торгово-комісійних операцій, що поєднується з кредитуванням оборотного 

капіталу клієнта, і пов’язана з інкасуванням його дебіторської заборгованості 

(неоплаченими рахівницями-фактурами клієнта в процесі реалізації ним товарів 

і послуг). Інакше кажучи, в основі факторингової (факторської) операції лежить 

купівля банком рахунків-фактур постачальника на відвантажену продукцію 

(надану послугу) і передача банку права вимоги платежу з покупця продукції 

(послуги) [1].  

Факторинг є різновидом торгово-комісійної операції, що поєднується з 

кредитуванням оборотного капіталу клієнта, що пов'язане з переуступкою 
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клієнтом-постачальником факторингової компанії (чинник-фірмі) неоплачених 

платіжних вимог за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги і, 

відповідно, права отримання платежу по них. Він включає інкасування 

дебіторської заборгованості клієнта, кредитування і гарантію від кредитних і 

валютних ризиків. Метою факторингового обслуговування є своєчасне 

інкасування боргів для скорочення витрат, унаслідок затримки платежу, і 

запобігання появі сумнівних боргів, підвищення ліквідності і зниження 

фінансового ризику для клієнтів, які не хочуть брати на себе роботу по 

перевірці платоспроможності своїх контрагентів, по веденню фінансового 

обліку відносно своїх вимог і зацікавленні, по можливості, в найшвидшому 

отриманні грошей на рахівницях [2].   

Т.Е. Белялов суть факторингу визначає у купівлі банком або 

спеціалізованою факторинговою компанією грошових вимог постачальника до 

покупця та їх інкасація за визначену винагороду. Факторингова компанія купує 

у своїх клієнтів платіжні вимоги до покупців на умовах негайної оплати 80 – 

90% вартості прямих поставок (за винятком комісійних), незалежно від терміну 

надходження виторгу від покупців [3].  

Дещо по-іншому підходить до визначення цього терміну Ю. М. Лисенко. 

Факторинг – фінансова операція, за якою одна сторона (фактор) передає або 

зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження іншої сторони 

(клієнта) за плату, а клієнт поступається або зобов’язується поступитися 

фактору своїм правом грошової вимоги до третьої особи (боржника) [4].  

Факторинг вважається різновидом торгово–комісійної операції, при якій 

клієнт відступає дебіторську заборгованість з метою негайного отримання 

більшої частини платежу і тим самим збільшує швидкість обороту грошових 

коштів, знижує витрати по веденню обліку рахунків і отримує гарантії 

погашення заборгованості [5]. 

На законодавчому рівні факторинг визначається наступними актами, що 

представлені в таблиці 1.1. 
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Таблиця 1 – Визначення факторингових операцій на законодавчому рівні.  

Джерело  Зміст  

Цивільний кодекс України (глава 73, 
ст. 1077) [6] 

Факторинг – договір (фінансування під відступлення права 
грошової вимоги), де одна сторона (фактор) передає або 
зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої 
сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або 
зобов’язується відступити факторові своє право грошової 
вимоги до третьої особи (боржника). 

Господарський кодекс України (ст. 
350) [7] 

Банк має право укласти договір факторингу (фінансування під 
відступлення права грошової вимоги), за яким він передає або 
зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої 
сторони за плату, а друга сторона відступає або зобов'язується 
відступити банку своє право грошової вимоги до третьої особи. 

Закон України «Про банки і банківську 
діяльність» [8] 

Факторинг – придбання банком права вимоги на виконання 
зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані 
послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та 
прийом платежів (факторинг).  

Конвенція про міжнародний 
факторинг[9] 

Договір факторингу – договір укладений між однією стороною 
(постачальником та іншою стороною (фактором), відповідно до 
якого: постачальник відступає або може відступати фактору 
право грошової вимоги, яке випливає з договорів купівлі-
продажу товарів, укладених між постачальником та його 
покупцями (боржниками), крім договорів купівлі-продажу 
товарів, придбаних в першу чергу для їхнього особистого, 
сімейного або домашнього використання; фактор має 
виконувати принаймні дві з таких функцій:  

- фінансування постачальника, включаючи надання 
позики та здійснення авансових платежів; 

- ведення обліку ( головної бухгалтерської книги) щодо 
дебіторської заборгованості; 

- пред’явлення до сплати грошових вимог; 
- захист від несплати боржників. 
- Боржники повинні бути повідомленні про відступлення 

права грошової вимоги. 

 

В Україні факторингові операції регулюються Цивільним кодексом. 

Згідно ст. 1078 ЦКУ предметом договору факторингу може бути право 

грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право 

вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога 

вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. 

Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно 

вважається переданим з моменту настання цієї події. 

Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі 

факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом 

підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова 

установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові 
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операції( ст. 1079). 

Згідно до статті 1081 ЦКУ клієнт відповідає перед фактором за дійсність 

грошової вимоги, право якої відступається, якщо інше не встановлено 

договором факторингу. Грошова вимога, право якої відступається, є дійсною, 

якщо клієнт має право відступити право грошової вимоги і в момент 

відступлення цієї вимоги йому не були відомі обставини, внаслідок яких 

боржник має право не виконувати вимогу[6].  

Наявність права відступити право грошової вимоги може бути 

підтверджено документами щодо факту здійснення клієнтом купівлі-продажу 

майна, виконання робіт або надання послуг (зокрема договір купівлі-продажу 

та акт прийому-передачі товару). Грошова вимога є недійсною також, якщо 

відомі обставини за якими боржник не виконує зобов’язання (наприклад, товар, 

що був проданий клієнтом за договором купівлі-продажу, не відповідає 

асортименту, визначеному договором; товар є некомплектним чи бракованим; 

закінчення за грошовою вимогою строку позовної давності) [2]. 

Згідно з ЦКУ сторони договору факторингу мають наступні права та 

обов'язки:  

1) Для фактора: 

- право на всі суми, які фактор одержить від боржника на виконання 

вимоги, що набув від клієнта, відповідно до умов договору, право наступного 

відступлення фактором права грошової вимоги третій особі, якщо це 

встановлено договором, право на отримання винагороди за здійснення 

факторингу, якщо це відповідає суті договору, інші права, встановлені законом 

або договором; 

- обов’язки сплатити клієнтові суму коштів за грошову вимогу, права 

за якою придбані фактором, зменшеною на суму винагороди фактора, якщо 

інше не встановлено договором, надати клієнтові послуги, пов'язані з його 

грошовою вимогою, право якої він відступає, якщо це встановлено договором, 

надати клієнтові звіт і передати суму, що перевищує суму боргу клієнта, який 

забезпечений відступленням права грошової вимоги, якщо відступлення права 
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грошової вимоги факторові здійснюється з метою забезпечення виконання 

зобов'язання клієнта перед фактором і інше не встановлено договором, інші 

обов'язки, встановлені законом або договором; 

2) Для клієнта: 

- право вимагати від фактора сплати суми коштів за грошову вимогу, 

права за якою придбані фактором, зменшеної на суму винагороди фактора, 

право на отримання звіту та грошової суми, що перевищує суму боргу клієнта, 

який забезпечений відступленням права грошової вимоги, якщо відступлення 

права грошової вимоги факторові здійснюється з метою забезпечення 

виконання зобов'язання клієнта перед фактором і інше не встановлено 

договором, інші обов'язки, встановлені законом або договором; 

- обов'язки передати право грошової вимоги фактору в порядку, 

встановленому договором, повідомити боржника про відступлення права 

грошової вимоги, якщо це передбачено договором, сплатити фактору залишок 

боргу, якщо сума, одержана фактором від боржника, виявилася меншою від 

суми боргу клієнта перед фактором, що був забезпечений відступленням права 

вимоги, сплатити винагороду факторові, якщо це відповідає суті договору, інші 

обов'язки, встановлені законом або договором. 

Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він 

одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення 

права грошової вимоги факторові із зазначенням у ньому грошової вимоги, яка 

підлягає виконанню, а також із зазначенням фактора, якому має бути 

здійснений платіж. Однак боржник, у свою чергу, має право вимагати від 

фактора надання йому в розумний строк доказів того, що відступлення права 

грошової вимоги факторові мало місце (ст. 1082 ЦКУ). Наприклад, вимагати 

надання йому письмового повідомлення клієнта про відступлення грошової 

вимоги факторові або копії договору факторингу. 

Залежно від того, чи має боржник інформацію про наявність договору 

факторингу та відступлення права клієнтом, чи ні, факторинг поділяється на 

відкритий та закритий. Відкритий (конвенційний) факторинг передбачає 
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сповіщення боржника про укладення факторингових договорів та відступлення 

права грошової вимоги факторові. При закритому (конфіденційному) 

факторингу боржник не сповіщений про угоду з факторинговою компанією 

(банком).  

У відповідності з ст. 1085 ЦКУ боржник має право при пред'явленні йому 

фактором вимоги щодо здійснення платежу пред'явити до заліку свої грошові 

вимоги, що ґрунтуються на договорі боржника з клієнтом, які виникли у 

боржника до моменту, коли він одержав повідомлення про відступлення права 

грошової вимоги факторові[6]. Наприклад, боржник за договором поставки 

може пред'явити фактору до заліку свої грошові вимоги щодо сплати неустойки 

за порушення клієнтом строку поставки товару[2]. Боржник не може пред'явити 

факторові вимоги до клієнта у зв'язку з порушенням ним умови про заборону 

або обмеження відступлення права грошової вимоги. 

 Відповідно до статті 1086 ЦКУ у разі порушення клієнтом своїх 

обов'язків за договором, укладеним з боржником, боржник не має права 

вимагати від фактора повернення сум, уже сплачених йому за відступленою 

грошовою вимогою, якщо боржник має право одержати ці суми безпосередньо 

від клієнта. Боржник, який має право одержати безпосередньо від клієнта суми, 

сплачені факторові за відступленою грошовою вимогою, має право вимагати 

повернення цих сум фактором, якщо фактор не виконав свого зобов'язання 

передати клієнтові грошові кошти, пов'язані з відступленням права грошової 

вимоги, або передав клієнтові грошові кошти, знаючи про порушення клієнтом 

зобов'язання перед боржником, пов'язаного з відступленням права грошової 

вимоги[6]. 

Факторингові операції можуть бути внутрішніми та міжнародними. 

Внутрішній факторинг характеризується тим, що постачальник, покупець, 

а також факторингова компанія знаходяться в одній країні. Міжнародний 

факторинг передбачає, що сторони знаходяться в різних державах[10].  

  

Важливим чинником, від якого залежить відображення в обліку 
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факторингових операцій, є наявність або відсутність права регресу. 

У випадку здійснення факторингу без права регресу прийняті фактором 

права грошової вимоги не забезпечені порукою клієнта. Якщо ж договір 

факторингу укладається з правом регресу, то клієнт виступає поручителем 

перед фактором за виконання дебіторами своїх зобов’язань[11]. Тобто 

наявність права регресу забезпечує фактора погашенням заборгованості 

клієнтом, якщо боржник порушує свої зобовязання. 

Факторинг пропонується підприємствам, які:  

- здійснюють поставки товарів (виконання робіт, надання послуг) з 

відстрочкою платежу (на умовах товарного кредиту);  

- прагнуть до нарощування обсягів поставок, за умов маркетингової 

та технологічної готовності, але при цьому не мають достатньої кількості 

обігових коштів.  

Бухгалтерський облік факторингових операцій яких пропонується вести в 

аналітичному обліку на рахунках – 361.1 «Розрахунки з вітчизняними по-

купцями та замовниками по операціях факторингу», 362.1 «Розрахунки з 

іноземними покупцями та замовниками по операціях факторингу» [11].  

Результати факторингових операцій можна відображати на рахунках 

733.1 «Доходи за договорами факторингу» та 952.1 «Витрати за договорами 

факторингу». Комісійну винагороду фактору за отримані факторингові послуги 

відображати на субрахунку 952.2 «Витрати за факторинговими операціями» 

[12].  

При застосуванні факторингових операцій підприємство зможе отримати 

такі переваги[13]:  

- можливість збільшення кількості потенційних покупців за рахунок 

надання їм відстрочки платежу (товарного кредиту);  

- отримання додаткового прибутку за рахунок можливості 

збільшити обсяг продажу, одержавши від фактора необхідні для цього оборотні 

кошти;  

- можливість трансформації дебіторської заборгованості в грошові 
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кошти та досягнення таким чином балансу грошових потоків, збільшення за 

рахунок цього ліквідності та рентабельності поставок;  

- покращення ділового іміджу та платоспроможності через 

можливість проведення своєчасних розрахунків зі своїми кредиторами;  

- відсутність застави;  

- прискорення оборотності коштів. 

Недоліком факторингу для клієнта є те, що, якщо сума, одержана 

фактором від боржника, виявилася меншою від суми боргу, клієнт зобов´язаний 

сплатити факторові залишок боргу у разі заключення договору факторингу з 

регресом. Для факторингової фірми або банку – якщо договір факторингу є 

безрегресивним, то клієнт не відповідає перед фактором за невиконання або 

неналежне виконання боржником свого обов’язку. 

Факторинг – це фінансова комісійна операція, при якій клієнт 

переуступає дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою 

миттєвого отримання більшої частини платежу. Завдяки договору факторингу 

постачальник може відразу отримати від фактора більшу частину плати за 

відвантажений товар, що дозволяє йому не чекати оплати від покупця і 

планувати свої фінансові потоки. Останню частину плати клієнт отримує після 

перерахування коштів покупцем фактору. 

На сьогоднішній час факторинг не має великого розповсюдження у 

вітчизняному обліку. Неврегульованість законодавчої та нормативної бази, 

неточність визначення та умов використання факторингу в законодавчих актах, 

які регулюють факторингову діяльність в Україні, відсутність практичного 

досвіду ведення факторингових операцій – все це впливає на неможливість та 

доцільність використання факторингу, як методу управління дебіторською 

заборгованістю. 

Однак, на нашу думку, факторинг є одним з найефективніших методів 

рефінансування дебіторської заборгованості. Його використання не просто 

швидко забезпечує підприємства обіговими коштами, а й дає можливість 

спрямовувати ці кошти на виробництво та розвиток підприємницької 
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діяльності. Тобто факторинг трансформує активи з розряду дебіторської 

заборгованості в розряд грошових коштів, що значним чином впливає на 

фінансовий та операційний цикл підприємства, його прибутковість та 

незалежність. Тому дослідження питань впровадження та використання 

факторингу є актуальними для сьогодення, коли криза не платежів стала 

особливо гострою. 
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