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METHODICAL APPROACH TO EVALUATION ECONOMIC PERFORMANCE OF 
FACTORING IN THE ACTIVITIES TRADE ENTERPRISES 

 
У статті розглянуто методичний підхід до оцінювання економічної доцільності 
факторингу в діяльності торговельних підприємств. В основу запропонованого підходу 
покладено основні критерії ефективності використання факторингу на підприємствах 
торговельної галузі: прибутку, витрат, оборотності та порівняння. На основі цих критеріїв 
запропоновано чотири групи показників економічної доцільності використання факторингу, 
а саме: показники, які характеризують економічне зростання за доходом від реалізації, 
валовим прибутком та оборотними активами торговельних підприємств із застосуванням 
факторингу; показники, які характеризують швидкість обертання оборотних активів; 
показники, які характеризують витратовіддачу або витратомісткість факторингу та 
банківського кредиту; показники, які характеризують співвідношення економічної 
ефективності факторингових операцій та банківського кредиту. Запропоновані показники 
дають змогу обґрунтовувати ефективність функціонування торговельних підприємств на 
засадах факторингу. Методичний підхід до оцінювання економічної доцільності 
застосування факторингу в діяльності торговельних підприємств сприятиме прийняттю 
обґрунтованих управлінських рішень щодо ефективності використання факторингу на 
підприємствах торгівлі. 
 
The article considers methodical approach to assessing the economic feasibility of factoring in the 
activities of trade enterprises. The basis of the proposed approach is based on the main criteria of 
efficiency of use of factoring for businesses trading industry: profit, cost, turnover, and 
comparisons. Based on these criteria, four groups of indicators are proposed of the feasibility of 
using factoring, namely: indicators of economic growth by income from sales, gross income and 
current assets of trade enterprises with the use of factoring; indicators of the speed of rotation of 
working capital; indicators costs effectiveness or costs capacity factoring and bank credit; 
indicators economic effectiveness ratio of factoring transactions and bank credit. The proposed 
indicators provide an opportunity to justify the efficiency of functioning of trading enterprises on 
the basis of factoring. The methodical approach to assessing the economic feasibility of factoring in 
the activities of trade enterprises will facilitate the adoption of sound management decisions on the 
effectiveness of factoring in trade enterprises. 
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Постановка проблеми. Основою функціонування суб’єктів господарювання є досягнення 

економічного зростання.  Проте, в сучасних умовах господарювання підприємства все частіше стикаються з 
проблемою не платежів, або не вчасних платежів від дебіторів. Внаслідок невчасного отримання коштів за 
реалізовану продукцію підприємства відчувають брак власних обігових коштів, що призводить до зменшення 
фінансових результатів. В даному випадку підприємства звертаються до кредитних ресурсів, які не завжди є 
економічно оправданими. Тому фінансове забезпечення підприємств в умовах функціонування ринкових 
відносин неможливе без альтернативного інструменту формування оборотних коштів. Одним із таких 
інструментів є факторинг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних основ факторингу присвячено 
багато наукових праць як вітчизняних так і зарубіжних вчених: А. М. Герасимович, В. В. Смачило, Н. М. 
Левченко, О. В. Лепьохін, Є. В. Склеповий, Т. В. Ковальова, О. І. Ступницький, Т.  Е.  Белялов , Ю.  С.  
Скакальський,  Ю. М. Лисенко,  Б. З. Гвоздєв,   Л. В. Руденко, І. О. Бланк, Н. М.  Внукова, Є. Л. Склеповий, А. 
Г. Івасенко,  Р.  Коттер,  Е. Доллан, Дж. Гілберт, Р. Кембелл, Ж. Перар. та ін.  

Так, Лепьохін О.В. окреслює позитивні та негативні сторони факторингу та надає рекомендації із 
забезпечення життєдіяльності підприємств на основі управління факторинговими операції [5].  Левченко Н.М. 
розкриває механізм використання факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю підприємств [4]. 
Питання ефективного управління послугою факторингу на основі логістичного підходу розвинула Колодізєва 
С.О. запропонувавши підвищити ефективність управління факторингом на підставі показника рентабельності 
логістичного ланцюга факторингового обслуговування та визначення рівноважної ставки за факторинговими 
операціями з врахуванням інтересів учасників факторингової угоди [3]. Мороз Е.Г. та Грисюк І.В. розглядають 
головні передумови застосування факторингу в Україні, його основні функції та завдання, а також наводять 
переваги та недоліки здійснення факторингових операцій в Україні [7]. Проте, в роботах вищезгаданих авторів 
розглядається доцільність застосування факторингу в діяльності підприємств на теоретичному рівні не 
враховуючи практичний аспект.  

Герасимович А.М., Алексеєнко М.Д. та Парасій-Вергуненко І.М. розглядають ефективність факторингу 
у діяльності комерційного банку, яка «…..визначається за допомогою таких показників: питома вага 
факторингових операцій у загальній сумі активних операцій комерційного банку; розмір факторингових 
операцій на 1 грн капіталу; розмір факторингових операцій на 1 грн статутного капіталу; рівень купівлі 
дебіторської заборгованості» [1]. 

Ступницький О.І. розглядає ефективність факторингу з точки зору підприємства та пропонує 
проводити аналіз ефективності використання факторингу, як інструмента управління дебіторською 
заборгованістю за такими напрямами: аналіз впливу факторингу на динаміку й рівень дебіторської 
заборгованості; аналіз впливу факторингу на фінансові результати; аналіз ефективності факторингу порівняно з 
альтернативними джерелами фінансування й управління дебіторською заборгованістю [9].  

Незважаючи на достатню кількість наукових праць в області факторингу, методика оцінювання 
доцільності застосування факторингових операцій в діяльності підприємств торгівлі вітчизняною наукою слабо 
вивчена та недостатньо застосовується в практиці ринкового господарювання в Україні, що обумовило 
актуальність теми дослідження. 

Мета статті. Метою статті є вдосконалення методики оцінювання економічної доцільності 
використання факторингу у діяльності торговельних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під методикою слід розуміти «…сукупність, 
послідовність, порядок використання різних прийомів та методів у дослідженні» [2]. Це своєрідний тактичний 
план, що визначає спосіб і послідовність вирішення конкретного наукового чи практичного завдання.  

Методичний інструментарій оцінювання економічної доцільності факторингу в діяльності 
торговельних підприємств складається із шести етапів. 

-  мета оцінювання доцільності застосування факторингу у діяльності торговельних підприємств; 
- напрями оцінювання; 
- принципи оцінювання; 
- критерії оцінювання; 
- методи оцінювання; 
- етапи аналізу доцільності застосування факторингу в діяльності торговельних підприємств. 
 На першому етапі методики визначається основна мета оцінювання доцільності застосування 

факторингових операцій на підприємствах торговельної галузі, яка полягає у виявленні економічних переваг 
факторингових операцій як інструменту фінансування та управління оборотними коштами торговельних 
підприємств. 

Другий етап передбачає визначення основних напрямів оцінювання доцільності застосування 
факторингу, а саме: 

– проведення аналізу оборотних коштів до та після застосування факторингу; 
– проведення аналізу фінансових результатів до та після застосування факторингу; 
– проведення порівняльного аналізу джерел формування оборотних коштів; 



– оцінка економічної доцільності застосування факторингу на основі показників економічного 
зростання. 

Третій етап методики передбачає визначення принципів оцінювання доцільності використання 
факторингу на підприємствах торгівлі. Головні принципи оцінювання ефективності застосування 
факторингових операцій, сформовані на основі базових принципів економічного та фінансового аналізів [6, 
с.19–20; 8, с.13]: 

– науковість (базується на використанні наукових методів економічних досліджень); 
– комплексність (комплексний підхід до оцінювання, як вхідних, так і вихідних параметрів); 
– точність (висновки повинні обґрунтовуватись точними аналітичними розрахунками); 
– достовірність та об’єктивність даних (інформація, на основі якої проводиться оцінка доцільності 

застосування факторингу в діяльності торговельних підприємств, повинна відображати достовірні, правдиві 
дані з метою отримання об’єктивних  висновків); 

– порівнянність та динамічність (при оцінці доцільності застосування факторингу розраховані 
показники повинні порівнюватись та відображати економічний ріст у динаміці); 

– кількісна та якісна вимірність (оцінка доцільності застосування факторингу повинна виражатися в 
кількісних та якісних показниках); 

– конкретність та дієвість (оцінка доцільності застосування факторингу повинна мати цільову 
спрямованість на конкретну практику та результативність і бути аргументована аналітичними висновками для 
прийняття управлінських рішень). 

Дотримання цих принципів забезпечує об’єктивну оцінку доцільності застосування факторингу в 
роботі торговельних підприємств. 

Четвертий етап методики полягає у визначенні оптимальних критеріїв оцінювання ефективності 
використання факторингу у діяльності підприємств торгівлі. Аналіз літературних джерел показав, що основним 
критерієм ефективності будь-якої фінансової операції є отримання максимального прибутку при мінімальних 
витратах.  

У цьому зв’язку вважаємо, що оцінювання економічної доцільності застосування факторингу на 
підприємствах сфери торгівлі базується на таких критеріях:  

– прибутку; 
– витрат; 
– оборотності; 
– порівняння. 
Оцінювання доцільності застосування факторингу за критерієм прибутку полягає в зіставленні 

фінансових результатів підприємства, отриманих з використанням факторингу з фінансовими результатами, які 
були отримані без використання факторингу. При порівняльному методі фінансові результати з використанням 
факторингу повинні перевищувати фінансові результати без його застосування. 

Оцінювання доцільності застосування факторингу за критерієм витрат полягає у визначенні показника 
витратовіддачі або витратомісткості. 

Доцільність використання факторингу за критерієм оборотності полягає в досягненні максимальної 
оборотності оборотних коштів, а також їх елементів та зіставлення цих оборотів з оборотами оборотних коштів 
у попередні періоди без використання факторингу; за критерієм порівняння – в порівнянні економічної 
ефективності факторингових операцій та інших джерел фінансування. Враховуючи, що основним джерелом 
фінансування оборотних коштів є короткострокові банківські кредити, то в основу порівняння джерел 
фінансування покладено коефіцієнт економічної ефективності за витратовіддачею або витратомісткістю по 
факторингу та кредиту. 

П’ятий етап методики полягає в обґрунтуванні основних методів, які  використовуються при 
оцінюванні ефективності застосування факторингу в діяльності торговельних підприємств. В економічно-
фінансовому аналізі використовуються різні методи дослідження, які поділяються на формалізовані та 
неформалізовані [8, с.14].  

Найоптимальнішими методами, які вирішують завдання оцінювання економічної доцільності 
застосування факторингу в діяльності торговельних підприємств, доцільно виділити: методи фінансової 
звітності, метод побудови аналітичних таблиць, графічний метод, метод середніх величин, метод групування та 
експертні методи. 

Шостий етап методики відображає етапи аналізу доцільності застосування факторингу в діяльності 
торговельних підприємств, а саме: 

- визначення динамічних змін оборотних коштів та їх елементів;  
- дослідження змін динаміки фінансових результатів підприємства (визначення абсолютного та 

відносного приросту та росту; 
- дослідження структури оборотних коштів та фінансових результатів; 
- дослідження ефективності використання оборотних коштів на основі коефіцієнтів оборотності та 

рентабельності; 
 - формування системи показників доцільності застосування факторингу в діяльності торговельних 

підприємств.  
Важливим етапом аналізу доцільності застосування факторингу є формування системи показників, які 

характеризують ефективність використання факторингу на підприємствах торгівлі. Запропоновані показники 
пропонуємо поділити за такими критеріями: 



– показники, які характеризують економічне зростання за доходом від реалізації, валовим прибутком та 
оборотними активами торговельних підприємств із застосуванням факторингу; 

– показники, які характеризують швидкість обертання оборотних активів; 
– показники, які характеризують витратовіддачу або витратомісткість факторингу та банківського 

кредиту; 
– показники, які характеризують співвідношення економічної ефективності факторингових операцій та 

банківського кредиту.  
Методика розрахунку та нормативні значення показників економічної доцільності використання 

факторингу у діяльності торговельних підприємств відображено в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
Показники економічної доцільності використання факторингу у діяльності торговельних підприємств 

№ 
з/п 

Показник Методика розрахунку 
Нормативне 
значення 

Показники економічного зростання, які обчислюються  за валовим прибутком, доходом від реалізації та 
оборотними активами торговельних підприємств із використанням факторингу 

1. Коефіцієнт 
економічного зростання 
за валовим прибутком** 
 Ке.з.п(в)  

, 

П(в)ф, П(в) - валовий прибуток із  використання  факторингу 
та без його  використання (за аналогічні періоди) 

 
 

≥1 

2. Коефіцієнт 
економічного зростання 
за доходом від 
реалізації, Ке.з.д. 

Ке.з.д. = , 

Дф, Д – дохід із використання факторингу та без його 
використання (за налогічні періоди) 

 
≥1 

3. Коефіцієнт 
економічного зростання 
за оборотними активами, 
Ке.з.ОА 

Ке.з.ОА = , 

ОАф, ОА – оборотні активи з  використання  факторингу та 
без його  використання (за аналогічні періоди) 

 
 

≤1 

Показники, які характеризують швидкість обертання оборотних активів  із використанням факторингу 
1. Приріст  оборотності 

дебіторської 
заборгованості, обороти 
∆Ко(ДЗ) 

∆Ко(ДЗ) = Ко(ДЗ)1 – Ко(ДЗ)0, 
Ко(ДЗ)1, Ко(ДЗ)0 - коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості після та до  використання  факторингу (за 
аналогічні періоди) 

значення 
показника 
має бути 

додатнім (+) 
2.  Приріст терміну 

погашення дебіторської 
заборгованості, дні 
∆То(ДЗ) 

∆То(ДЗ) = То(ДЗ)1 – То(ДЗ)0, 
То(ДЗ)1, То(ДЗ)0 - тривалість обороту дебіторської 
заборгованості після та до  використання  факторингу (за 
аналогічні періоди) 

значення 
показника 
має бути 

від’ємним (-) 
Показники, які характеризують витратовіддачу або витратомісткість факторингу та банківського кредиту 

1. Витратовіддача 
(по факторингу), грн. 
Втв(Ф) 

Втв(ф) =  

Дф – дохід з використанням факторингу; 
Вт(ф) – витрати за послуги  факторингу 

до 
збільшення 

2. Витратовіддача  
(по банківському 
кредиту), грн. Втв(К) 

Втв(к) =  

Дк – дохід з використанням кредиту;  
Вт(к) – витрати за користування кредитом 

до 
збільшення 

3. Витратомісткість  
(по факторингу), грн. 
Втє(Ф) 

 

Втє(ф) =  

 
до зменшення 

4. Витратомісткість  
(по кредиту), грн. Втє(К) 

Втє(к) =   
до зменшення 

Показники, які характеризують співвідношення економічної ефективності факторингових операцій та  
банківського кредиту 

1. Коефіцієнт економічної 
ефективності за 
витратовіддачею, 
Ке.еф.(ВТВ) 

Ке.еф.(ВТВ) =  

Втв(ф), Втв(к) - витратовіддача по факторингу та 
банківському кредиту 

>1 

2. Коефіцієнт економічної 
ефективності за 
витратомісткістю, грн. 
Ке.еф.(ВТЄ) 

Ке.еф.(ВТЄ) =  

Втє(ф), Втє(к) – витратомісткість по факторингу та 
банківському кредиту кредиту 

<1 

* сформовано автором 
 

Запропонована система показників сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень щодо 
доцільності застосування факторингу на підприємствах торговельної галузі. На основі цієї системи показників 



автором сформовано методичний підхід до оцінювання економічної доцільності використання факторингу у 
діяльності підприємств торгівлі (рис. 1). 
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Рис. 1. Методичний підхід до оцінювання економічної доцільності використання факторингу 
 у діяльності торговельних підприємств 

*розроблено автором 
 
В основу оцінювання доцільності застосування факторингу в діяльності торговельних підприємств 

покладено співвідношення показників економічного зростання з факторингом, а саме: коефіцієнт економічного 
зростання за валовим прибутком; коефіцієнт економічного зростання за доходом від реалізації; коефіцієнт 
економічного зростання за оборотними активами. 

Співвідношення показників економічного зростання торговельних підприємств з факторингом 
відобразимо за формулою: 

 

Ке.з.д ≥ Ке.з.п(в) ≥ 1 ≥ Ке.з.о.а 
 
Найважливіше у цьому співвідношенні, щоб коефіцієнти економічного зростання за доходом та 

валовим прибутком від реалізації товарів були більше одиниці, а значення коефіцієнта економічного зростання 
за оборотними активами повинно бути менше одиниці.  

Якщо в результаті проведеного аналізу задовольняються вимоги співвідношення показників 
економічного зростання підприємств торгівлі з факторингом, використання факторингу в їх діяльності є 
доцільним та обґрунтованим.  

Висновки. Підсумовуючи вище викладене, можна зробити такі висновки:  
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Показники економічного зростання, які обчислюються за 

валовим прибутком  Ке.з.п(в), доходом від реалізації Ке.з.д та 
оборотними активами Ке.з.о.а торговельних підприємств 

 

Показники, які характеризують швидкість обертання 
оборотних активів,  ∆Ко(ДЗ); ∆То(ДЗ) 

 

Показники, які характеризують витратовіддачу 
Втв(ф); Втв(к) або витратомісткість Втє(ф); Втє (к) 

факторингу та банківського кредиту 

 

Показники, які характеризують співвідношення економічної 
ефективності факторингових операцій та банківського кредиту, 

Ке.еф.(втв); Ке.еф.(втє) 

Результат оцінювання 

Ке.з.п(в)≥1; Ке.з.д≥1; Ке.з.оа≤1 
∆Ко(ДЗ) = (+); ∆То(ДЗ) = (-) 
Втв(ф); Втв(к) – збільш. 
Втє(ф); Втє (к) – зменш. 

Ке.еф.(втв)˃1; 
Ке.еф.(втє) <1 

 

Ке.з.п(в)≤1; Ке.з.д≤1; Ке.з.оа≥1 
∆Ко(ДЗ) = (-); ∆То(ДЗ) = (+) 
Втв(ф); Втв(к) – зменш. 
Втє(ф); Втє (к) – збільш. 

Ке.еф.(втв)<1; 
Ке.еф.(втє) ˃1 

 

Задовольняє Не задовольняє 

Вхідні параметри 

Вихідні параметри 



- запропонована методика повинна служити менеджерам для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень стосовно ефективності використання факторингу на підприємствах торгівлі. 

- використання факторингу в діяльності торговельних підприємств повинно сприяти 
ефективності їх функціонування. 
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