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Фесенко В.В., Остапчук І.В. Облік факторингу та управління сумнівною дебіторською заборгова-
ністю підприємства. стаття присвячена проблемам управління дебіторською заборгованістю на підпри-
ємстві за допомогою факторингу. у статті досліджено сутність факторингу як фінансової послуги з погляду 
різних науковців, а також розглянуто поняття факторингу у нормативно-правових актах україни. Проведено 
аналіз статистичних даних щодо сучасного стану ринку фінансових послуг і послуг факторингу в україні, 
на основі даних національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.  
на основі досліджень праць науковців і діючого плану рахунків бухгалтерського обліку запропоновано 
оптимальну схему обліку факторингу у постачальника. розроблено послідовність прийняття рішення щодо 
застосування факторингу, як інструменту управління сумнівною дебіторською заборгованістю.

Ключові слова: дебітор, сумнівна заборгованість, дебіторська заборгованість, облік, управління, факто-
ринг, фінансові операції.

Фесенко В.В., Остапчук и.В. Учет факторинга и управления сомнительной дебиторской  
задолженностью предприятия. статья посвящена проблемам управления дебиторской задолженностью на 
предприятии с помощью факторинга. в статье исследована сущность факторинга как финансовой услуги 
с точки зрения различных ученых, а также рассмотрено понятие факторинга в нормативно-правовых актах 
украины. Проведен анализ статистических данных о современном состоянии рынка финансовых услуг и 
услуг факторинга в украине, на основе данных национальной комиссии, осуществляющей государствен-
ное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. на основе исследований трудов ученых и действую-
щего плана счетов бухгалтерского учета предложено оптимальную схему учета факторинга у поставщика.  
разработана последовательность принятия решения о применении факторинга, как инструмента управления 
сомнительной дебиторской задолженностью.

Ключевые слова: дебитор, сомнительная задолженность, дебиторская задолженность, учет, управление, 
факторинг, финансовые операции.

Fesenko V.V., Ostapchuk I.V. Accounting for factoring and management of doubtful accounts receivable 
arrears of the enterprise. The article analyzes the problems of management of accounts receivable at an enterprise 
using factoring. in the article researched factoring as a financial service is investigated from the point of view of 
different scholars, as well as the concept of factoring in normative legal acts of ukraine is considered. The analysis 
of statistical data on the current state of the market of financial services and factoring services in ukraine, based on 
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data from the national Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets, was 
conducted. On the basis of the researches of the works of scientists and the current plan of accounting of accounts, 
an optimal scheme of accounting factoring from the supplier is offered. A sequence of decision-making on the use 
of factoring as a tool for managing doubtful receivables is developed.

Key words: debtor, doubtful debt, accounts receivable, accounting, management, factoring, financial  
transactions.

Постановка проблеми. управління дебіторською 
заборгованістю – досить складний процес. тому не всім 
підприємствам вдається ефективно управляти таким 
вагомим активом, як дебіторська заборгованість. і як 
наслідок, підприємство втрачає оборотні кошти, стає 
неплатоспроможним і втрачає свої позиції на ринку. 
рефінансування дебіторської заборгованості займає 
вагоме місце в процесі управлінні дебіторською забор-
гованістю. за допомогою такого інструменту управ-
ління підприємства мають змогу в більш короткий 
термін трансформувати дебіторську заборгованість у 
грошові активи. у сучасному світі факторинг стрімко 
розвивається і стає одним із основних засобів рефі-
нансування дебіторської заборгованості. в україні ця 
фінансова послуга знаходиться на етапі становлення, 
через це відсутня чітка модель обліку таких операцій. 
саме це зумовлює необхідність дослідження цього 
виду фінансових послуг, його застосування постачаль-
никами як спосіб управління заборгованістю покуп-
ців та замовників, обліку факторингових операцій та 
визначення їхньої суті для правильного застосування 
такого інструменту підприємствами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
дослідженням факторингових операцій та розвитку 
факторингу в україні займалися такі науковці, як 
о.і. Пальчук [1], л.в. Момот [2], н. дзюба [3]. Питання 
обліку факторингових операцій розглядали такі вчені, 
як о.в. Фартушняк [4], н.с. струк [5], н.в. дутова [6] 
та інші дослідники. та досі серед вчених немає єди-
ного підходу до відображення операцій факторингу 
у бухгалтерському обліку постачальника продукції 
(товарів, послуг). Проблемам управління дебіторською 
заборгованістю за допомогою факторингу присвячено 
праці таких вітчизняних учених, як Ю.Г. левченко 
[7], і.в. Фаринович [8], Я.с. карп’як та л.і. ріжко [9]. 
однак питання управління дебіторською заборгова-
ністю на основі факторингу не в повній мірі висвіт-
лено. тому залишається актуальним і потребує постій-
ного вивчення та аналізу. 

Мета дослідження полягає у визначенні осо-
бливостей та обліку використання факторингу як 
інструменту управління дебіторською заборгованістю 
підприємства.

Виклад основного матеріалу. у діяльності 
суб’єктів господарювання розрахунки з покупцями та 
замовниками є невід’ємною частиною нормального 
функціонування. але під час відвантаження продукції 
з умовами післяплати виникає дебіторська заборгова-
ність, вплив якої на підприємство може призвести до 
неплатоспроможності та банкрутства. дебіторська 
заборгованість є одним з найбільших наявних активів, 
тому так важливо налагодити ефективне управління 
цим активом. 

в україні управління дебіторською заборгованістю 
зводитися в основному до фактичного її обліку, а при-

йнятті у світовій практиці інструменти управління 
мало застосовувані. Хоча такі альтернативні методи 
управління дебіторською заборгованістю, як факто-
ринг, прискорюють процес оборотність коштів на під-
приємстві. Процес управління дебіторською забор-
гованістю охоплює комплекс заходів, спрямованих 
на підвищення її якості та ймовірності надходження 
оплати у визначений термін. 

розглянемо детальніше сутність поняття «факто-
ринг». науковці дещо по-різному трактують суть фак-
торингу як фінансової послуги. о.і. Пальчук вважає, 
що факторингом є процес перевідступлення банку 
або факторинговій компанії неоплачених боргових 
зобов’язань, які виникають між контрагентами в про-
цесі реалізації товарів і послуг на умовах комерційного 
кредиту та супроводжуються елементами юридич-
ного, страхового, інформаційного та бухгалтерського 
обслуговування постачальника [1, с. 170]. у роботі 
л.в. Момот говориться про те, що факторинг – це 
банківська операція чи комплекс послуг, наданих клі-
єнту спеціалізованою компанією в обмін на передачу 
дебіторської заборгованості, з обов’язковим перехо-
дом права власності на дебіторську заборгованість 
[2, с. 101–102]. о.в. добровольська стверджує, що 
факторинг – це комплекс фінансових послуг, що поля-
гають у передачі права вимоги коштів (дебіторської 
заборгованості) за поставлену продукцію або наданні 
послуги банку (фактора) в одержання постачальником 
негайної оплати [10, с. 166]. 

у законі україни «Про банки і банківську діяль-
ність» сутність факторингу визначена так: факторинг – 
придбання 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 [11]. 

згідно з частиною 1 статті 1077 Цивільного кодексу 
україни, за договором факторингу (фінансування під 
відступлення права грошової вимоги) одна сторона 
(фактор) передає або зобов’язується передати грошові 
кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за 
плату (у будь-який передбачений договором спосіб), 
а клієнт відступає або зобов’язується відступити фак-
торові своє право грошової вимоги до третьої особи 
(боржника) [12].

відповідно до Господарського кодексу україни 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 сто-
рона відступає або зобов’язується відступити банку 
своє право грошової вимоги до третьої особи [13].

в загальному вигляді факторинг можна розглядати 
як фінансові послуги, що надаються факторинговими 
відділами банків і факторинговими компаніями клі-
єнтам, у вигляді надання фінансування постачальни-
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кам в обмін на отримання права вимоги дебіторської 
заборгованості, адміністрування дебіторської заборго-
ваності покупців і замовників і забезпечення кредит-
них ризиків, за певну винагороду, визначену у договорі 
факторингу. 

у факторинговій операції зацікавлені усі сторони. 
Постачальник отримує негайне погашення дебітор-
ської заборгованості, прискорює оборотність коштів 
і покращує платоспроможність підприємства. вигід-
ним є факторинг і для покупців, адже вони можуть 
розраховувати на те, що постачальник надасть товари 
з відстрочкою оплати і вони зможуть не відволікати 
власні кошти певний час. для фактора позитивним є 
отримання відсотків за факторингове обслуговування, 
які можуть становити від 5% до 20% від вартості від-
вантаженої продукції.

Факторингові послуги в україні можуть надаватися 
лише двома установами, такими як: 

1. комерційні банки, які мають право надавати 
своїм клієнтам послуги факторингу. 

2. Фінансові компанії, які мають право надавати 
факторингові послуги. відповідно до закону україни 
«Про фінансові послуги та державне регулювання рин-
ків фінансових послуг» факторинг віднесено до фінан-
сових операцій [14], а у Положенні «Про державний 
реєстр фінансових установ» [15] зазначено, що фінан-

сова компанія – фінансова установа, яка надає фінан-
сові послуги, державне регулювання яких відповідно 
до законодавства віднесено до компетенції нацкомфін-
послуг, та яка не є страховиком, фінансовою устано-
вою, яка надає послуги з накопичувального пенсійного 
забезпечення, фінансовою установою – юридичною 
особою публічного права, а також кредитною устано-
вою, у тому числі кредитною спілкою та ломбардом.

отже, відповідно до чинного законодавства в укра-
їні факторингові послуги можуть надавати фінансові 
компанії, у яких у свідоцтві про реєс трацію фінансової 
установи зазначено серед переліку фінансових послуг 
факторинг. 

інформація про стан ринку факторингових послуг 
наведена через діяльність фінансових компаній. вся 
інформація про фінансові послуги, в тому числі і фак-
торингові, міститься на сайті національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг. кількість фінансових компаній в 
україні постійно збільшується, а частка в них факто-
рингових компаній є значною. на рис. 1 наведено дина-
міка загальної кількості фінансових і факторингових 
компаній в україні за 2013–2017 рр. з рисунку видно, 
що факторингові компанії займають значну частку в 
загальній кількості фінансових компаній. найбільша 
кількість компаній,які надають факторингові послуги 

випала на 2016 рік, в наступному році 
кількість скоротилася на 53 компанії. 
загалом кількість факторингових ком-
паній до 2017 року зростала, що свід-
чить про попит на цю послугу. 

Побачити повну картину щодо стану 
ринку факторингових послуг можна за 
допомогою такого показника, як вар-
тість договорів факторингу (рис. 2). 

з рис. 2 видно, що кількість дого-
ворів у 2015 році стрімко зросла, 
натомість вартість договорів залиши-
лася майже незмінною. тобто велика 
кількість постачальників скориста-
лась послугами факторингу, але суми 
фінансування по кожному клієнту 
були не великими, що є вигідним для 
факторингових компаній. в 2017 році 
ситуація змінилась,було укладено 
29048 договорів на загальну вартість 
31363,4 млн. гривень, що на 85,7% 
більше ніж в попередньому році. 

отже, попит на факторингові 
послуги в україні активно розвива-
ється. через дефіцит коштів, неста-
більну економіку і ризик неплатежів 
за договорами поставки підприємства 
все частіше використовують факторинг 
як інструмент мінімізації кредитних 
ризиків.

актуальним є питання відображення 
факторингових операцій в обліку. задля 
уникнення викривлень у фінансовій 
та податковій звітності підприємств, 
постачальникам необхідно правильно 
обліковувати факторинг. в україні не 
існує чітких методичних рекомендацій 
щодо обліку факторингових операцій. 
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тому виникають проблемні питання в практичній роботі 
і підприємствам доводиться обліковувати такі операції 
опираючись на план рахунків та власний досвід. 

через відсутність у Плані рахунків бухгалтерського 
обліку спеціальних рахунків для обліку факторингу, 
схема відображення операцій в обліку може бути різ-
ною. для бухгалтерського обліку важливим є розпо-
діл факторингу на факторинг з регресом та факторинг 
без права регресу. При факторингу з правом регресу, у 
випадку несплати боргу покупцем, фактор має право 
потребувати від постачальника повернення виплаче-
ного авансу. тобто всі ризи лежать на постачальнику, 
на відмінну від факторингу без права регресу, де всі 
ризики бере на себе фактор. 

на практиці схема обліку даних різновидів факто-
рингу може бути однаковою. відмінність в обліку про-
являється у випадку несплати боргу покупцем при фак-
торингу з регресом. 

н. дзюба пропонує відносити витрати з факто-
рингових операцій на субрахунок 952 «інші фінансові 
витрати» [3, с. 35–41]. відповідно до інструкції про 
застосування Плану рахунків на субрахунку 952 «інші 
фінансові витрати» ведеться облік витрат, пов’язаних 
із залученням позикового капіталу, зокрема витрат 
пов’язаних з нарахуванням відсотків за договорами 
кредитування (крім банківських кредитів), фінансового 
лізингу тощо [17]. з огляду на те, що факторинг відно-
сять до кредитних операцій відповідно до українського 
законодавства, дана пропозиція є цілком обґрунтованою.

н.с. струк також пропонує використовувати 
позабалансовий рахунок 05 при передачі права гро-
шової вимоги. для відображення наданого фінан-
сування дослідниця пропонує відкрити субрахунок 
607 «отримане фінансування за договором факторингу» 
[5, с. 221–228]. облік факторингу може бути проводи-
тись такими бухгалтерськими проведеннями (табл. 1).

на сьогодні існує декілька інструментів управління 
дебіторською заборгованістю, таких як кредит, век-
сель, форфейтинг та факторинг. тому підприємству 
необхідно чітко розуміти доцільність застосування 
кожного інструменту, зокрема факторингу, в різних 
ситуаціях. на основі проведеного дослідження роз-
роблено загальну модель прийняття рішення, щодо 

застосування факторингу як інструменту управління 
дебіторською заборгованістю. 

на першому етапі створюється реєстр дебіторів за 
такими критеріями як «дата відвантаження», «термін 
надання відстрочки платежу», «сума заборгованості», 
«кінцева дата сплати заборгованості». з даного реєстру 
відбираються дебітори, які відповідають певним крите-
ріям. Під такі критерії потрапить лише заборгованість, 
термін сплати якої настає менше ніж через 12 місяців 
після дати відвантаження. зумовлено це тим, що фак-
торингові компанії приймають на обслуговування лише 
клієнтів з короткостроковою заборгованістю, задля 
зменшення ризиків несплати. не приймається на обслу-
говування зобов’язання фізичних осіб, пов’язаних осіб 
та покупців, які є кредиторами постачальника.

на другому етапі необхідно провести аналіз віді-
браних дебіторів. зробити перевірку карток дебіторів, 
на рахунок несвоєчасної сплати заборгованості в мину-
лому та аналіз фінансової звітності для підтвердження 
платоспроможності дебітора. зазвичай, такий аналіз 
дебіторів робиться ще на етапі укладання договору з 
покупцями та замовниками.

результатом наступного етапу є визначення необ-
хідності операцій факторингу за кожним дебітором. 
Якщо сума заборгованості контрагента є незначною 
для підприємства і суттєво не впливає на фінансову 
стійкість, то використання факторингу, щодо таких 
дебіторів є недоцільним. 

на четвертому етапі ми маємо вибірку дебіторів, 
заборгованість яких потребує рефінансування. Перед 
поставкою такої заборгованості на факторингове 
обслуговування, необхідно оцінити можливість здій-
снення даної операції. По-перше, потрібно звернути 
увагу на вибір фінансової установи. оптимальним 
варіантом буде установа з розміром авансового платежу 
80–90%, та терміном перевірки документів 5–10 днів. 
у такому випадку підприємство у досить швидкий час 
отримає основну частину боргу, чим збільшить свої 
оборотні кошти. По-друге, постачальнику необхідно 
визначитися з видом факторингу. Факторинг без права 
регресу означає, що у разі несплати покупцем боргу, 
всі ризики на себе бере фактор. Факторинг з регресом – 
це вид факторингової операції, при якій фактор, у разі 

таблиця 1
Основні бухгалтерські проведення з відображення операції факторингу з регресом

№ Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит

1 відвантажено товари,продукцію, послугу 36 70
2 відображено податкове зобов’язання з Пдв 70 641
3 відображено переуступлення права боргових вимог 685 36
4 відображено суму, що підлягає фінансуванню 952 685
5 отримано фінансування від фактора 311 681

у випадку погашення дебітором усієї суми боргу за договором
6 нарахована винагорода фактору 952 685

7 здійснено остаточний розрахунок за факторингом (Перераховано фактором  
залишок суми боргу за вирахуванням плати за обслуговування) 311 685

8 відображено взаємозалік за факторингом 685 361
у випадку непогашення дебітором суми боргу

6 нараховані та сплачені комісійні фактору 952
685

685
311

7 відображено повернення авансу факторові 681 311
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не отримання коштів від покупців, має право вимагати 
повернення боргу від постачальника. такий вид факто-
рингу застосовується досить рідко.

на останньому етапі підприємство має зробити 
висновок, на основі проведеного аналізу, щодо необ-
хідності і можливості застосування факторингу в пев-
ний період до певних дебіторів.

Висновки з даного дослідження. Факторинг є 
важливим інструментом в управлінні дебіторською 
заборгованістю, прискорює оборотність коштів, через 
погашення дебіторської заборгованості, сприяє роз-
ширенню виробництва. у статті розгляну сучасний 
стан ринку факторингових послуг в україні, на основі 
статистичних даних національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сфері ринків фінансо-

вих послуг. у науковій літературі облік факторингу 
відображений по-різному. на основі досліджень 
праць науковців і діючого плану рахунків бухгал-
терського обліку запропоновано оптимальну схему 
обліку факторингу у постачальника. для підприємств 
актуальним питанням є прибутковість факторингу, 
для цього необхідно визначити необхідність застосу-
вання факторингу та умови на яких буде здійснюва-
тися фінансування. у статті запропоновано загальну 
модель прийняття рішення щодо застосування факто-
рингу як інструменту управління дебіторською забор-
гованістю. з даної моделі підприємству необхідно 
опрацювати п’ять етапів, для прийняття рішення про 
доцільність та прибутковість застосування факто-
рингу на підприємстві.
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