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Розділ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ 

 
УДК 657:517 

 

Вигівська І.М., Макарович В.К. 

 

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  

ФАКТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Стабільна робота підприємства насамперед залежить від сталості грошових потоків. У той же час, 

навіть при розрахунках з постійними і надійними покупцями періодично трапляються непередбачувані за-

тримки платежів за відвантажену продукцію, товари, роботи, послуги. Для подолання виникнення грошового 

дефіциту підприємство змушене вдаватися до різних методів фінансування, найбільш ефективним з яких є 

факторинг. Одним із стримуючих чинників розвитку факторингу в Україні є наявність високих ризиків для 

фактора і недостатня розробленість та обґрунтованість методів і моделей побудови систем управління ри-

зиками факторингової компанії. У статті удосконалено організаційно-методичні положення економічного 

аналізу ефективності факторингового бізнесу та методичне забезпечення оцінки внутрішніх ризиків діяль-

ності факторингових компаній задля вибору оптимальних методів управління ризиками та їх негативними 

наслідками, що дозволяє підвищити ефективність управління факторингової компанії загалом. Застосування 

вітчизняними факторинговими компаніями наведених пропозицій дозволить підвищити ефективність управ-

ління ризиками їх діяльності шляхом прийняття оптимальних управлінських рішень та забезпечить прибут-

ковість факторингового бізнесу.  

Ключові слова: ризик, управління, бухгалтерська інформація, експертне оцінювання, експерт, факто-

ринг, факторингова компанія, андеррайтинг, скоринг. 

 

Постановка проблеми. Стабільна робота 

підприємства насамперед залежить від сталості 

грошових потоків. У той же час, навіть при ро-

зрахунках з постійними і надійними покупцями, 

періодично трапляються непередбачувані за-

тримки платежів за відвантажену продукцію, 

товари, роботи, послуги. Для подолання виник-

нення грошового дефіциту підприємство зму-

шене вдаватися до різних методів фінансування, 

найбільш ефективним з яких є факторинг.  

Одним із стримуючих чинників розвитку 

факторингу в Україні є наявність високих ризиків 

для фактора і недостатня розробленість та обґрун-

тованість методів і моделей побудови систем 

управління ризиками факторингової компанії.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання розвитку, становлення та 

вдосконалення факторингу досліджували вітчиз-

няні та зарубіжні науковці, зокрема: 

Н.М. Внукова, Н.О. Ішкова, М.Ю. Лаврик, 

А.О. Приходько, М.І. Трейвіш, М.Д. Чиж та інші. 

Проведені ними дослідження пов'язані з аналізом 

специфіки законодавчого регулювання і еко-

номічних функцій факторингу, а також з оцінкою 

ефективності факторингових операцій.  
_____________ 

© Вигівська Ірина Миколаївна, к.е.н, доцент, доцент ка-

федри обліку і аудиту, Житомирський державний техноло-

гічний університет, м. Житомир, тел.: +380(097)6481006,  
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Вагомий внесок у дослідження проблем 

управління ризиками факторингу зробили такі 

вчені, як: Є.В. Виноградова [2], Є.А. Єлуфімова 

[3], Л.М. Кожина [4], А.В. Лєбєдєв [5], Є.В. Се-

міна [6], А.Н. Шаніна [7]. У цих дослідженнях 

відзначається високоризиковий характер факто-

рингового бізнесу і пов'язані з цим практичні 

проблеми ефективної організації і реалізації фак-

торингових операцій. 

У той же час питання розробки інструмен-

тарію для оцінки і управління ризиками факто-

рингової компанії залишаються недостатньо роз-

критими.  

Недостатнє розкриття досліджуваних пи-

тань в економічній літературі, а також їх прак-

тична значущість, обумовили необхідність по-

глибленого дослідження цього питання.  

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є розробка методів, моделей і алгоритмів 

управління ризиками факторингової компанії.  

Виклад основного матеріалу дос-
лідження. Вирішення завдання якісного і 

кількісного аналізу ризиків факторингу вима-

гає розробки системи відповідних моделей і 

методів розрахунку оцінок і показників. При 

цьому оцінка ризиків може здійснюватись на 

основі статистичних даних і аналітичних ро-

зрахунків, або ж на основі результатів 

експертного оцінювання. 

До методів оцінки ризиків, що використо-

вуються ризик-менеджерами факторингових 

фірм України можна віднести такі: скоринг, ан-

деррайтинг та метод експертного оцінюванню.  

mailto:vygovskaya_irina@mail.ru
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Як зазначає І.Г. Брітченко [1], під скорингом 

слід розуміти систему оцінки кредитоспромож-

ності боржника. Ця оцінка базується на числових 

статистичних методах, які застосовуються на різ-

них етапах взаємовідносин між кредитором і пози-

чальником. За результатами набраних балів ско-

рингова система самостійно пропонує рішення про 

погодження чи відмову у здійсненні факторингової 

операції. Здійснюється скоринг за допомоги ско-

рингових моделей, в основі яких лежать стати-

стичні закони. Розрахунок, як правило, проводить-

ся на базі комп’ютерної програми MS Exell. З од-

ного боку, цей підхід простий у виконанні, але з 

іншого, з великою долею ймовірності можуть ви-

никати помилки та неточності.  

Андеррайтинг – це збір та аналіз інфор-

мації (перевірка бізнес-репутації покупця, пе-

ревірка аффілірованості між клієнтом та дебіто-

ром, аналіз фінансового стану дебітора).  Проце-

дура андеррайтингу здійснюється на основі 

аналізу зібраної та задокументованої інформації 

про позичальника та проведення оцінки платос-

проможності, оцінки кредитоспроможності, 

оцінки достовірності наявних грошових коштів 

та інших оцінок.  

Основною відмінністю андеррайтингу  є 

індивідуальний підхід до кожного потенційного 

клієнта, тоді як при застосуванні скорингових 

моделей – уніфікований, заснований на стати-

стичному досвіді. Проблемністю застосування 

скорингу та андеррайтингу є те, що ці методи 

взято з банківської системи і вони призначені для 

оцінки кредитоспроможності потенційного кре-

дитора. Таким чином не враховується специфіка 

факторингу.  

Проведемо компаративний аналіз методів 

оцінки ризиків, що використовуються факторин-

говими компаніями України. 
 

Таблиця 1 

Компаративний аналіз методів оцінки ризиків, що використовують факторингові компанії України* 

Показники Скоринг Андеррайтинг Метод експертного 

оцінювання 

Індивідуальний підхід 

до клієнта 

- + + 

Необхідність наявності 

експертів-фахівців 

- + + 

Можливість повної ав-

томатизації процесу 

тестування 

+ - - 

Ймовірність суттєвих 

помилок і похибок 

висока середня низька 

Ступінь врахування 

специфіки факторинго-

вих операцій 

низький середній високий 

Можливість врахування 

ідентифікованих ри-

зиків, у т.ч. специ-

фічних 

проведення тестування 

кожного ризику окремо 

тестування та оцінка ос-

новних параметрів плато-

спроможності  

враховуються всі іден-

тифіковані ризики, у 

т.ч. специфічні 

* Розроблено авторами 

 

Результати компаративного аналізу дають 

можливість стверджувати, що метод експертних 

оцінок містить низку переваг: індивідуальний 

підхід до клієнта, використання експертної дум-

ки спеціалістів;  низька ймовірність суттєвих 

помилок і похибок;  високий рівень врахування 

специфіки факторингових операцій; наявна мож-

ливість врахування ідентифікованих ризиків. 

Метод експертного оцінювання ризиків 

факторингу потребує наявності достовірної 

бухгалтерської інформації та здійснення на-

лежних аналітичних процедур. У першу чергу 

необхідно коректно сформулювати критерії 

для оцінки ризиків і розробити відповідні ме-

тодики.  

Пропонуємо для оцінки ризиків факторин-

гового бізнесу використовувати концептуальну 

основу економічного аналізу ефективності фак-

торингового бізнесу та оцінки внутрішніх ри-

зиків діяльності факторингових компаній, ро-

зроблену на методиці експертного оцінювання 

(рис.1). 

При використанні методу експертних 

оцінок розглянемо ідентифікацію ризиків та їх 

вплив на факторингову угоду зі сторони факто-

рингової компанії. 

Нехай до експертної групи входять 

k експертів. Кожен з експертів оцінює 

ймовірність настання jR
 ризику для i -ої ком-
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панії. Тобто, для кожного j -го ризику розгля-

немо вектор 

 
        j

i

kj

i

j

i RPRPRP ,,, 21  ,  (1) 

де 
  j
i

s RP – виражає ймовірність 

настання j -го ризику для i -ої компанії, яка 

оцінена s -овим експертом ( Ni ,1 , mj ,1 , 

ks ,1  ).  

Ймовірність настання j -го ризику для i -ої 

компанії  можемо   визначити як усереднене  зна-

чення всіх оцінок експертів для ризику, який 

розглядаємо: 

   

   

k

RP

RP

k

s

j

i

s

j

i


 1 ,  (2) 

або ж як середнє значення песимістичної 

та оптимістичної оцінки ймовірності настання 

j -го ризику для i -ої компанії: 

  
     

2

maxmin
11

j

i

S
ks

j

i

S
ks

j

i
RPRP

RP 


 , (3) 

де 
   10  j

i RP . 

 

 

1. Збір вихідних даних про 

діяльність факторингової 

компанії 

2. Узагальнення вихідних даних про діяль-

ність факторингової компанії 

3. Інформаційна база для прове-

дення економічного аналізу  

4. Аналіз динаміки, складу та структури дебіторської заборгованості  

4.3. Визначення показників 

структури і виявлення 

сумнівної та безнадійної 

дебіторської заборгова-

ності 

 

 

4.2. Моніторинг існуючої нормативної ба-

зи з питань обліково-аналітичного забез-

печення управління дебіторською заборго-

ваністю 

4.1. Показники відхилення (аб-

солютних та відносних) 

5. Діагностика характеру фінансових труднощів покупця 

5.1. Визначення граничної 

суми відступлення права 

грошової вимоги 

5.2. Встановлення термінів погашення 

дебіторської заборгованості та інкасації  

5.3. Оцінка ймовірності сплати 

грошової вимоги 

5.3.2. Виявлення ризику  

(ймовірність більше 50 %) 

5.3.1. Сплата грошової вимоги відбудеться в повному обсязі 

(ймовірність менше 50 %) 

6. Ідентифікація ризиків 

Кредитний 

ризик 

Ризик 

ліквідності 

(невчасного 

платежу) 

Ризик непо-

вного пла-

тежу 

Фрод 

ризик  

Ризик невиконання 

постачальником  

умов договору 

факторингу 

Ризик невиконання 

постачальником 

умов договору 

поставки 

Ризики 

персоналу 

(технічний) 

7. Встановлення параметрів впливу ідентифікованих ризиків  

0,20 0,05 0,10 0,25 0,15 0,15 0,10 

8. Вибір методів управління ризиками 

8.1. Відмова фактора від прийняття ризику  

8.2. Прийняття ризиків факторингу 

8.2.1. Оцінка ефективності факторингової опе-

рації з урахуванням параметрів впливу іденти-

фікованих ризиків 

8
.2

.2
. 
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m

j

iji aA
1

, Ni ,1 , 

    
j

i

i

iji

j RP
A

a
k   

8.2.1.1. Страхування 

8.2.1.2. Само-

страхування (ре-

зервування) 

 

Рис. 1. Концептуальна основа економічного аналізу ефективності факторингового бізнесу  

та оцінки внутрішніх ризиків діяльності факторингових компаній* 

* Авторська розробка Макарович В.К. 
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Для визначення втрат i -ої компанії від дії 

jR
 ризику введемо поняття ija

 факторингової 

угоди, що визначає рівень впливу ризику на ре-

зультат угоди факторингу.  

 

Таблиця 1 

Матриця втрат i -ої факторингової компанії від впливу jR
 ризику* 

Ризик 

Клієнт 
1R  2R   mR    

I компанія 11a  12a   m1a  1A  

II компанія 21a  22a   m2a  2A  

      

N компанія 1Na  2Na   Nma  NA  

* Авторська розробка Макарович В.К. 

 

Де ija  ( Ni ,1 , mj ,1  ) – втрати фак-

торингової компанії при настанні ризику jR  для 

i -ої компанії. 

i

ij

ij
A

a
x   ( Ni ,1 , mj ,1  ) – частка j -

го ризику для i -ої компанії, для якої виконується 

умова 10  ijx . 

iA  сумарні втрати i -ої компанії при на-

станні всіх ризиків. 





m

j

iji aA
1

, Ni ,1 .   (4) 

Нехай 
 iV  вартість операцій з i -ою ком-

панією. Тоді втрати (збитки) факторингової ком-

панії залежать від вартості операцій з i -ою ком-

панією, тобто ija  є функцією від 
 iV , що мо-

жемо записати як 
  i

ijij Vaa  .  

Коефіцієнт j -го ризику для i -ої компанії 

визначимо: 

    
j

i

i

iji

j RP
A

a
k  .   (5) 

Згідно зі значенням коефіцієнта можемо 

проранжувати зону настання ризику при здійс-

ненні факторингової операції факторинговою 

компанією. 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. В умовах непевного та нестабільного 

зовнішнього та внутрішнього середовища вкрай 

необхідно розробити та застосовувати методику 

ідентифікації та прорахунку ризиків для оптима-

льного та ефективного управління ризиками у 

факторингових компаніях. На сьогодні  фактори-

нговими компаніями застосовуються методики, 

взяті та адаптовані з банківського середовища. 

Вони розроблені для тестування можливості ви-

дачі кредитних коштів потенційним клієнтам. 

Тобто, методики не враховують специфічних 

ризиків, притаманних факторинговим операціям. 

Застосування вітчизняними факторинговими 

компаніями зазначених пропозицій дозволить 

підвищити ефективність управління ризиками їх 

діяльності шляхом прийняття оптимальних 

управлінських рішень та забезпечить прибутко-

вість факторингового бізнесу. 

Невирішеним питанням залишається роз-

робка спеціального програмного забезпечення, 

що дозволить автоматизувати та максимально 

пришвидшити процес ідентифікації ризиків та 

визначення оптимальних алгоритмів дій ризик-

менеджерів. 
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