
Звісно, не слід розраховувати на можливість .розгортащІЯ в регіоні 

виробництва всього технологічного циклу, в білІ;>mості ВЩІадків · Це еконо

мічно недоцільно і технічно неможливо. Але, залуqевня цевних місцевих 

ресурсів до окремих технологічних ділянок є можливим і щщільЩІМ. 

ФАКТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЩВИЩЕіпfя 
" ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЩДПРиєм;ств. 

Скакальський Ю.С., 

аспірант кафедри фінансів підприємств, 

" . Кці~дький національний еконамічний університет ім. В. Гетьмана 

На сьогощІішній день, б.ільmість вітчизняних підЩ,иємств знаходятьсЯ 
на ме~і фінансової кризи. На нашу думку, основна причина виникнення кр1;1~ . 

зових явищ r нк,1ь_кий рівень менеджмеmу та неготовність управлінців до 

переходу на нові стандарти господарювання. Більшість вітчизняних управ

лінців, сьогодні, приймають рішення на іmуїтивпому рівні, практично не ви

користовую"<Jи сучасні фінащ<о.ві інструмекЩ. Пр~ІЦJОІО цьоrо Є J:ІИ;3ЬКИЙ рі
вень знань та недост~цціст.ь інформації щодо продуктів фінащ:овоn:і ринку. 

Одним із ф~кторів, JJKi негат.ивно. впливають на фінансщ1ий стан під
приємств, зокрема їх платоспромож~ість, є ви~окий рівець цевиправданої 

дебіторської заборrованос1і . Погашеuня такої заборгованості .є в~жливим:. 
резервом .. відновлення платоспроможності підприємс~, щq . оп,инилися у 

фінансовій кризі, а також покращення . платоспроможності та збільшенНJІ 

оборотних коппів для тих підприємств, де ознаки кризи не сш;>стерігаютЬ:::. 

ся. Тому фінщ-1совий менеджмент має докласти всіх зусиль, аби використа

ти цей резерв [11. 
Класичний фінансовий менеджмеІП розглядає три форми рефіна~су

вання дебіwрської заборгованості : факторинr, обл.ік вексеJJів · та форфей
тинг. Проте в сучасних вітчизняних умовах останні два інструменти прак

тично JІе рикористовуються у зв'язку із складнісnо .їх реалізації. Однак 

фактор!f.Іff, сьогодні. пропонується рядом банків та факторингових компаній 

і доволі,ус.nіщ:.но вщсористовується. 

ФАКТОРИНГ. [ФАКТОРИНГ] (англ. factoring - факторні операції, від 

aнrn. faktor - фактqр, комісіонер) - 1. Різновид фінансової комерційної опе
рації з кредитування оборотного капіталу клієнта. "Фактор-фірма" закуповує 

у своїх клієнтів цінні пщ~:ери - вимоги до контрагеІПів, потім сплачує значну 
частину (50-~О t)(o) їх вартості у виrnяді авансу, а решту- після надходження 

до юіієнта оплаченого рахунку. 2. Вид фінансових послуг, що надаються 
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комерційними баНІ<ами, їх дочірніми фактор-фірмами дрібним і середнім 

фірмам . Факторингова угода п~ре.;цба<Jає, що підприємство-постачальник 
11ередає право отримання ІUІатежів . ві.ц ІUІатників за поставлені то1щри,)щ

конані роботи чи надані послуги бадкові-посереднику. Банк-посередник у 

1 1ень подання на і~касо ІUІатіжних вимог оплачує їх постачальникові і сам 

проводить розрахункові операції з покупцями[2]. Якщо простіше, то факто

ринг - це комІUІекс послуг для постачальників товарів та послуг, що нада:

ють відстрочку ІUІатежу (товарний кредит). По суті, це різноІJид фінансово-

1·0 посередництва при якому банк чи факторингова компанія, за певну плату, 

отримує від підприємства права стяrувати та направляти на його рахунок 

небіторську заборгованість підприємства. Одночасно з цим посередник кре

дmує оборотний капітал клієнта та бере на себе кредитні та валютні ризи

ки. Крім того, до комІUІексу факторингОвих послуг входить адмініструванWІ 
дебіторської заборгован~сті, тобто фактор самостійно відслідковує стр9ки 
погашення дебіrорської заборгованості, проводить щоденний моніторинг 

стану дебіторської заборгованості та управляє нею в погодженому з підпри

ємством режимі. Така послуга Значно розваmажує менеджмеm підприємс~ 

тва та дає йому змоrу сфокусуватися на більш важливих речах. · 
Отже, факторинг надає нас-rупні переваги вітчизняним підприємствам: 

. - гарантована 'відсутність іммобілізації.оборотних коштів в дебіторську 

заборгованість (сьогодні банки повертаюn 75-90% від суми на яку пред
ставлені докумеmи, що підтверджують відвантаження товару) ; 

- покрИ'ІТЯ ризиків, пtо пов'язані з відстрочкою ІUІатежу (неоплата това
ру, недотримання строків оплати, зміни курсу валют та інфляційний ризик); 

- ефепивна робота з дебіторською заборгованістю (контроль платіж-
ної дисципліни); 

- відсутність застави; 

- збільшення обсягів реаліззції; 
- залучення нових покупців за рахунок побудови ефективної ·системи 

продажу в кредит. 

Проте не слід вважати факторинг панацеєю від усіх проблем З дебі
торською заборгованістю, наприклад, жоден банк не в:ізьме на обслуговуван

ня прострочену чи безнадійну дебіторську заборгованість . Зазвичай банки 
вимагають, щоб із покупцем продукції існУвали постійні зв'язки, тобто на 

обслуговування беруться лише надійні та перевірені дебітори. Крім того ДЛJІ 

диВерсифіісації власних ризиків, при укладанні генеральної угоди фактор 
вимагає, Як правило, не менше п'яти дебіторів при чому, щоб питома вага 
одного з них не перевищувало 30-40% . Зважаючи на економічну сmуацію 
в країні та високі ризики дуже важко отримати факторингове обслуговуван-
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ня без регресу (банк приймає на себе усі ризики по отриманюо коштів від 

боржника та несе відповідальність за фінансову неспроможність поку~ 

здійснити платіж), зазвичай такий вид обслуговування доступний лише д1ІJІ 

V.I.P. клієнтів . Частіше надається факторинг з правом регресу, коли у випад· 

ку неплатежу з боку покупця банк, через деякий час, звертається до клієнта 

з вимогою викупити прострочені борги свого покупця. Звичайно, плата за 

факторингове обслуговування дещо вища, . ніж за звичайним кредитом, це 

пов'язано із підвищеними ризиками для фактора та відсутністю застави. 

Технічно для укладання генеральної уrоди про факторингове обслуго

вування необхідна наявність контрактів з покупцями, в яких чітко оговоре
ний термін відстрочки, з відповідними додатковими угодами в яких обумо

влено, що покупець не заперечує перераховувати кошти не на розрахунко· 

вий рахунок продавця, а на відповідний банківський рахунок. Особливих 

вимог до фінансового стану клієнта зазвичай немає тобто фактор rотовиЯ 

співпрацювати з клієнтом, який згідно з постановою Праміння Національ· 

ного Банку України N279 від 06.07.2000р. відноситься до класу : не нижче 

«В» [З] . Що є дуже важливим зважаючи на специфіку фінансової звітності 

більшості вітчизняних підприємств. Крім контрактів фактору необхідно на~ 

дати фінансоцу звітиість та оборотно-сальдові відомос:rі по рахункам 361 
ra 631 . Генеральна _ угода на факторингове обслуговування вітчизЮІними 

банками та факторинговими компанії укладається безстроково, тобщ дjсля 

її укладання з підприємства зн!l.{ається більша частина проблем п_ов' язаних 

з дебіторською заборrованісl"Ю, Для отримання фінацсування доста.тньо па-

цати документи, що підтверджують відвантаження товару. , .. _., 
Якщо ,брати вітчизняний ринок факторингу взагалі, ro рротяrом остан

ніх двох років він динамічно розвивається, з'являються нові факторинrовj 

компанії, все більше і більше банків пропонують цю послуrу. -
Підсумовуючи, варто відмітити, що даний фінансовий- інструмент має 

набагато більше плюсів, ніж_ мінусів, особлив_о це стосуf;Ться торгових під

приємств, де питання достатності оборотних коштів стоїть дуже гос.тро. 

Багато таких підприємств ст11кається з дилемою, коли хочеться залучити 

нових покупців, стимулюючи їх вигідними умовами товарного кредиту та 

підтримувати рівень оборотних коштів н_а належному рівні, у цitt ситуації 
факторинг - оптимальне рішення. Це також стосується і потужних вироб

ників, де проблема реалізації стоїть на першому плані. 

Ми переконані, що використання факторинrу не лише дозволить під

приємству оминути «пастку ліквідності» та уникнути кризових явищ, а ще 

надасть потужний поштовх для подальшого розвитку підприємства, отри

мання більших прибутків та збільше!fНЯ ринко~9ї вартості підпри~ства, а 
отже і багатства його власників. - -
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В ринкових умовах розвитку підприємницrва в Україні важливого 

значення набуває формування високорозвиненої і конкуреmоспроможної 

економіки, яка б відповідала вимогам сучасного ринкового середовища 

та інтеграції України в систему взаємовигідних і рівноправних світогос

подарських зв ' язків. Стj,атегічними засадами розвитку економіки України 
мають бути розумна відкритість до зовнішнього світу та активна участь у 

процесах економічної іmеграції, зокрема до Європейського Союзу. Розви

ток України значною мірою залежить від місця її промислового комплексу 

в системі міжнародного поділу праці. Головними рушійними силами роз

витку світової економіки є: науково-технічний, технщюгічний і управлінсь

кий прогрес; підвищення конкурентоспроможності і конкурентЮІХ переваг 

країн і їхніх корпорацій на шляху розвитку інтелектуального, науково-тех

нічного та інноваційного потенціалу. Необхідність інтеграції національно
го промислового комrшексу у світову промислову систему зумовлена тим, 

що національні товаровиробники матимуть широкі можливості вести кон
курентну боротьбу з найкращими зарубіжними фірмами і , щоб перемагати 

в ній, змушені будуть обирати стратегію інноваційно-інвестиційного роз

витку. Цей процес досить складно проходить в одному з провідних секторів 

національної економіки - машинобудуванні. Досвід розвинених країн свід
чить, що саме ця галузь є основою високого економічного рівня розвитку 

держави та її конкурентоспроможності. 

Особливої актуальності для України набуває проблема створення діє

вих механізмів щодо підвищення міжнародної конкуреmоспроможності і 

машинобудівного комruтексу України, який повинен стати "локомотивом" 

і високотехнологічного розвитку країни та фундаментом ефективної між
народної і економічної інтеграції. Наразі частка високотехнологічної про-
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