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ФОРМИ РЕФІНАНСУВАННЯ 

ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах переходу до ринкової економіки питання пов’язані з аналізом 

оборотних коштів підприємства мають важливе практичне значення. 

Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його 

неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості і можливого 

банкрутства. Разом з тим, надлишкові активи підприємства є перешкодою його 

ефективного розвитку і приводять до незапланованих витрат та зайвих резервів.  

На склад і структуру оборотних коштів підприємства значний вплив має 

дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість визначається як сума 

заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути 

як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, 

їх еквіваленти або інші активи. За даними бухгалтерського обліку можна 

визначити суму заборгованості на будь-яку дату, але звичайно така сума 

визначається на дату балансу [3, с. 124]. 

Найвідомішим інструментом інкасації дебіторської заборгованості є 

надання знижок за швидку оплату продукції. Застосування механізму знижок за 

швидку оплату доцільне лише постійним клієнтам за суворого дотримання 

ними платіжної дисципліни за термінами та сумами [1, с. 40]. 

Розвиток ринкових відносин та інфраструктури фінансового ринку 

дозволяє використовувати в практиці фінансового менеджменту ряд нових 

форм управління дебіторською заборгованістю, тобто її рефінансування або 

прискорений метод переводу дебіторської заборгованості в більш ліквідні 

оборотні активи, грошові кошти, короткострокові цінні папери.  

Основними формами рефінансування дебіторської заборгованості є: 

факторинг, облік векселів, які видані покупцям продукції,                  

форфейтинг. Найефективнішим інструментом при управлінні дебіторською 

заборгованістю є факторинг.  

Факторинг – фінансова комісійна операція, при якій клієнт переуступає 

дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою миттєвого 

отримання більшої частини платежу, гарантії повного погашення 

заборгованості, зниження витрат по веденню рахунків[2, с. 27].  

Погашення заборгованості за факторингом здійснюється за рахунок 

коштів, перерахованих дебіторами за отримані товари (роботи, послуги), після 

їх зарахування на спеціальний транзитний рахунок банку. 

У разі наявності непогашеної заборгованості за факторингом та отримані 
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від дебітора відмови від повної або часткової оплати відвантажених йому 

товарів (виконаних робіт, наданих послуг) з поважних причин (через 

невідповідність за якістю, асортиментом тощо), постачальник зобов’язаний, в 

строки передбачені Генеральною угодою факторингу, повернути банку 

відповідну суму отриманого авансу. Сума коштів, що підлягає поверненню, 

розраховується від суми авансу пропорційно вартості товару (робіт, послуг) за 

яким отримана відмова в оплаті, до загальної суми рахунку-фактури прийнятої 

банком до факторингу. 

Потрібно зазначити, що в результаті проведення факторингових операцій 

стан дебіторської заборгованості покращується за всіма показниками. Зокрема 

коефіцієнт відволікання активів і середній період інкасації дебіторської 

заборгованості зменшуються, а кількість оборотів дебіторської заборгованості 

збільшується. Зокрема факторингова операція дозволяє підприємству-продавцю 

рефінансувати переважну частину дебіторської заборгованості щодо наданого 

покупцю кредиту в короткі строки, скоротивши тим самим період фінансового і 

операційного циклів. Все це свідчить про позитивний вплив факторингу на стан 

дебіторської заборгованості і доцільність його проведення. 

До недоліків факторингової операції можна віднести лише додаткові 

витрати продавця, пов‘язані з продажем продукції, а також втрати прямих 

зв‘язків з покупцем в процесі здійснення ним платежів. 

Отже, в сучасних умовах господарювання розробка ефективного 

управління оборотними коштами та дебіторською заборгованістю є одним із 

ключових завдань у вирішенні задач підприємства з позиції забезпечення 

належного рівня фінансової безпеки та досягнення позитивних результатів у 

фінансовому оздоровленні. 
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