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Глава 17 
Короткострокові запозичення 

підприємств 
 
У матеріалах даної глави розглянуто форми та методи органі-

зації короткострокового фінансування оборотних автивів за рахунок 
запозичень та фондів, що мають інше призначення. Розуміння фінан-
сового та економічного змісту організації короткострокового фінан-
сування має високе значення для вирішення задач фінансового мене-
джменту, оскільки дозволяє не тільки забезпечувати передбачений 
рівень оборотних активів, а й миттєво реагувати на коливання по-
треби в них. В рамках матеріалу представлено: форми фінансування 
за рахунок короткострокового кредиту; сутність і методи організа-
ції забезпеченості банківського кредиту; здійснення запозичень під 
векселі та під забезпечення запасами, а також питання структури 
короткострокового фінансування. 

 
 
 

17.1. Фінансування за рахунок комерційного кредиту 
 
Комерційний кредит (trade credit) – це грошові кошти, які ком-

панія винна постачальникам, або кредиторська заборгованість. Він є 
формою короткострокового фінансування, що застосовується практи-
чно в усіх сферах бізнесу і являє собою головне джерело короткостро-
кових коштів для більшості підприємств. 

На практиці використовуються три різновиди надання комер-
ційного кредиту: відкриті рахунки, простий вексель та акцептовані 
товарні накладні. 

Відкриті рахунки використовуються, коли постачальник відпра-
вляє товар покупцю і водночас виписує накладну, котра містить дані 
про вид товару, його ціну, загальну вартість поставки та умови прода-
жу, що є свідченням того, що кредит надано. 

Простий вексель є свідоцтвом заборгованості постачальнику, 
коли його виписує покупець; вексель має бути сплаченим до певної 
дати. Те ж саме відбувається, коли покупець затримує платіж по від-
критому рахунку і постачальник бажає офіційно оформити заборгова-
ність. 

Акцептовані товарні накладні виписуються на ім’я покупця з 
вказівкою провести платіж на певну дату. Продавець не відпускає то-
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вар, поки покупець не акцептує тратту (draft)19. При акцепті тратти 
покупець указує банк, в якому вона буде оплачена, коли настане тер-
мін платежу. Далі такий документ може обертатися і на ринку цінних 
паперів. 

Головною формою товарного кредиту є відкритий рахунок. 
Умови надання такого кредиту можуть відрізнятися. Природно, що 
практикою використовуються умови розрахунків, коли комерційний 
кредит не передбачається. Серед них наступні: 

COD (cash on delivery) – оплата при отриманні товару. Ризик по-
стає у тому, що покупець може відмовитися від покупки товару і про-
давець у такому разі втрачає витрати на транспортування. 

CBD (cash before delivery) – попередня оплата. Використання ці-
єї форми створює вигідні умови для продавця. Якщо цикл виробництва 
товару або партії його досить довгий, може використовуватися поета-
пна оплата (суднобудування, наприклад). 

Комерційне кредитування може доповнюватися деякими спеці-
альним умовами, до яких відносяться: 

Чистий період, коли рахунок або весель має бути оплаченим 
протягом вказаного періоду (30 днів, наприклад). При періодичних 
поставках може використовуватися форма EOM (end of month) для 
того, щоб краще планувати надходження готівки підприємству-
продавцю або її витрати покупцем.  

Чистий період із знижкою – для стимулювання дострокової 
оплати продавець може надавати знижку (наприклад, 2%), якщо поку-
пець сплачує по рахунках до вказаного терміну (наприклад, 10 днів), 
хоча загальний строк – 30 днів. Тоді умови чистого періоду із знижкою 
будуть виглядати як “2/10, чисті 30”. 

Датування – у сезонних галузях для того, щоб спонукати поку-
пців зробити закупки до того, як настане пік попиту, використовується 
сезонне датування. 

Для організації стабільних фінансових потоків важливо підтри-
мувати постійні зв’язки з постачальниками та мати у них хорошу кре-
дитну історію. За цих умов кредиторська заборгованість стає, так би 
мовити, “вбудованою”, оскільки разом із зростанням обсягів виробни-
цтва зростає і кредиторська заборгованість, що створює додаткові мо-
жливості для фінансування зростання виробництва. При зменшенні 
обсягів зменшується і кредиторська заборгованість. Отже, комерцій-
ний кредит не можна вважати таким джерелом фінансування, що є ко-
нтрольованим, бо його величина залежить від планів реалізації. 

                                                           
19 Термін використовується у міжнародній торгівлі й означає фактичний наказ спла-

тити певну суму в обумовлену дату. 
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Якщо фірма отримує товари на умовах “чистого періоду” без 
знижки, то для неї не буде ніяких витрат використання кредиту. Вони 
виникають, якщо знижка надається, але не використовується. Це бу-
дуть витрати втрачених можливостей. За умов “2/10, чисті 35”, якщо 
фірма відмовляється від знижки, вона може користуватися грошима 
ще 25 днів додатково. Для накладної у 100 грн. фірма має можливість 
користуватися 98 грн. ще 25 днів. При відмові від знижки річні втрати 
в еквіваленті річного процента складатимуть.  

 

%.39,29
1035

360
2100

2
=

−
⋅

−
 

 
 Очевидно, що коли знижка надається, але не використовується, 

комерційний кредит стає досить дорогою формою кредитування. Вар-
тість комерційного кредиту зменшується при зростанні періоду від-
строчки платежу. Так, за умов “3/10, чисті 60” річний процент складає 
вже 
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17.2. Стійкі пасиви (рахунки нарахувань) 
як джерело оборотного капіталу 

 
Нарахування (accruals) – ще не сплачена, але вже нарахована за-

боргованість по заробітній платні, відпускних, податках, процентах і 
дивідендах. Розмір нарахованих сум коливається протягом року, однак 
у складі цих коштів присутній певний мінімальний залишок. Його ве-
личина може вважатися відносно постійною, а такого роду кошти мо-
жуть використовуватися як джерело фінансування оборотних активів. 

Нехай фірма виплачує зарплату 2 рази на місяць у сумі 15 тис. 
грн. кожного разу, тобто середня сума нарахувань становить 15/2=7,5 
тис. грн. Якщо фірма відмовляється від такого графіку виплат і пере-
ходить на одноразові виплати зарплати, то середня сума нарахувань 
зростає у 2 рази і фірма отримує додаткове джерело фінансування у 
сумі 7,5 тис. грн.  

Зауважимо, що стійкі пасиви є безоплатним джерелом фінансу-
вання. 
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17.3. Короткострокове банківське кредитування 
підприємств 

 
Короткострокові комерційні перевідні векселі. У розвинутих 

країнах крупні компанії іноді здійснюють короткострокові запозичен-
ня шляхом продажу короткострокових комерційних перевідних вексе-
лів як (незабезпечених) інструментів фінансового ринку. Ринок корот-
кострокових комерційних векселів складається з ринку ділерського 
(купують у своїх клієнтів і перепродають їх інвесторам) і ринку прямо-
го розміщення. Номінал векселя, як правило, – 100 тис. дол. Термін 
обігу – від декількох днів до 9 місяців.  

Банківські акцепти. Другим джерелом запозичення є банківсь-
кий акцепт (banking acceptance). Припустимо, що фірма А бажає купи-
ти товар у фірми В. Учасники домовляються про використання при 
сплаті строкового (90 днів, наприклад) векселя. Компанія А відкриває 
у своєму банку акредитив. Це означає, що банк погоджується акцепту-
вати тратту, що буде переведена на адресу компанії А через банк фір-
ми В. Фірма В відправляє товари і виписує тратту, що містить вказівку 
фірмі А сплатити суму поставки у визначений термін. Тратта надсила-
ється у банк фірми А і ним акцептується. Таким чином, банк бере на 
себе відповідальність за проплату векселя. Якщо банк добре відомий, 
тратта стає високоліквідним цінним папером. Фірма В може не трима-
ти тратту протягом 90 днів, а продати її за ціну менше номіналу (з діс-
каунтом). 

Незабезпечені банківські кредити. Майже усі фінансові інститу-
ції не надають незабезпечених кредитів. Короткострокові незабезпече-
ні кредити, як правило, визначаються такими, що “самоліквідуються”. 
Це тому, що активи, які купляються на кредитні кошти, генерують 
грошовий потік, необхідний для погашення запозичення. Формально 
факт запозичення оформлюється короткостроковим векселем. 

Кредитна лінія. Кредитна лінія (line of credit) – угода між бан-
ком та його клієнтом, яка визначає максимальний обсяг забезпеченого 
кредиту, котрим банк дозволяє користуватися фірмі протягом деякого 
часу (як правило, протягом року). Угода укладається після того, як 
банк отримає річний звіт, який засвідчено зовнішнім аудитором.  

Угода про револьверний кредит. Револьверний кредит (revolving 
credit) – кредит, що автоматично поновлюється (або акредитив). Угода 
про надання кредиту на певну максимальну суму протягом визначено-
го періоду. Доки зобов’язання мають силу, банк повинен надавати 
кредит, коли б фірма не побажала. Якщо, наприклад, сума револьвер-
ного кредиту 200 тис. грн. і з них 170 тис. грн. вже витрачено, позича-
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льник може у будь-який час взяти 30 тис. грн. За цей привілей позича-
льник сплачує комісійні з невикористаної суми кредиту. 

Запозичення для окремих операцій. Оскільки тут не можна кори-
стуватися ні кредитною лінією, ні револьверним кредитом, запозичен-
ня здійснюються одноразово під певний контракт фірми-позичальника 
з покупцем. Після отримання коштів по контракту кредит повертаєть-
ся. 

Умови по більшості короткострокових кредитів визначаються у 
процесі особистих переговорів між кредитором і позичальником. Про-
центні ставки, відповідно, коливаються у залежності від кредитоспро-
можності позичальника. Разом із станом ринку змінюється базисна 
ставка (prime rate) – ціна, яку встановлює банк для найбільш кредито-
спроможних клієнтів. Хоча у зв’язку із сильною конкуренцією у бан-
ківській сфері добре відомі крупні компанії беруть кредити і за став-
кою нижче базисної. Базисна ставка встановлюється на рівні мінімаль-
но можливої вартості грошових коштів банку. Всі інші клієнти отри-
мують кредити на рівні, вищому, ніж базисна ставка. 

Існують чотири основні підходи до сплати процентів по кредиту: 
1. На інкасаційній основі, коли процент сплачується у момент по-

гашення векселя, тобто після завершення кредитної угоди. Якщо 
кредит 10 тис. грн. на рік під 26%, то ефективна ставка процента 
складає 2,6/10=26%. 

2. На основі дисконту, коли процент по кредиту відраховується від 
суми запозичення. За попередніх умов ставка процента стано-
вить 2,6/(10-2,6)=35,14%. 

3. На основі накопичення, коли сума процента визначається до 
надання кредиту і розбивається на рівні частини відповідно до 
графіка повернення кредиту. Фактичне користування кредитни-
ми грошима тут не враховується, і це може значно підвищити 
вартість користування грошима.  

4. Коли процент враховується у складі платежів по кредитах, що 
амортизуються.  
Крім того, слід нагадати й деякі форми кредитування та спеціа-

льні його умови, що, однак, не вичерпують все можливе коло кредит-
них інструментів. 

Забезпечений кредит. Для забезпечення кредиту банк може ви-
магати заставу. Головною вимогою щодо застави є ліквідність майна. 
Чим вище ліквідність, тим більше заставна вартість. Як правило, у за-
ставу приймаються активи, вартість яких більша, ніж сума запозичен-
ня. Наприклад, верстати приймалися банком з 30% перекриттям. 



Фінансовий менеджмент                                                         т  

 310

Кредити, що видаються під векселі (цесія). Типовою є запози-
чення під цесію на дебіторську заборгованість. Головним, що визначає 
суму кредиту під даного розміру цесію, є якість дебіторської заборго-
ваності. Процедура отримання кредиту така: фірма, виходячи з попе-
редньої угоди, надсилає кредитору реєстр рахунків, що містить на-
йменування дебіторів, дати виписки рахунків, суми коштів. Іноді кре-
дитор може вимагати свідоцтво про відвантаження. Потім банк надає 
фірмі позику у визначеному розмірі, наприклад 75% цесії. 

Факторинг (factoring) – продаж дебіторської заборгованості 
спеціалізованому фінансовому інституту – факторинговій компанії, як 
правило, без права вимог повернення. Цим терміном позначається та-
кож вид банківського обслуговування постійних клієнтів. Взаємовід-
носини між фірмою і факторинговою компанією здійснюються на під-
ставі угод, що укладаються на рік. Зазвичай фірми, що уклали угоду, 
інформують клієнтів, щоб ті надсилали кошти в оплату рахунків без-
посередньо до факторингової компанії. Якщо клієнтів не інформують 
про продаж їх рахунків, вони продовжують сплачувати фірмі, а вона 
потім їх індосує (endorse or indorse – робити передаточний напис на 
зворотній стороні векселя, чека тощо). Оскільки факторингова компа-
нія приймає на себе ризики та ще й виплачує фірмі кошти авансом (як 
правило, шляхом оплати рахунків постачальників), вона стягує факто-
ринговий платіж. 

Застава, що змінюється (floating lien) – загальна застава групи 
активів, таких як дебітори і запаси. У заставу надаються усі запаси 
позичальника без специфікації. Така форма слугує тільки додатковою 
формою забезпечення кредиту. Оскільки сума запасів постійно коли-
вається, застава приймається із значним перекриттям. 

Застава під рухоме майно (chattel mortgage) – передача у заста-
ву власності (наприклад обладнання). За умов даної форми запаси іде-
нтифікуються відповідно до серійного номера тощо. Запаси не можуть 
бути проданими без погодження з кредитором. 

 
 
 
Терміни 

 
Комерційний кредит Короткострокове кредитування 
Відкриті рахунки Комерційні перевідні векселі 
Акцептовані товарні накладні Банківські акцепти 
Оплата при отриманні товару Тратта 
Попередня оплата Незабезпечені банківські кредити 
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Чистий період Кредитна лінія 
Чистий період із знижкою Забезпечений кредит 
Датування Факторинг 
Рахунки нарахувань Застава, що змінюється 

 
 
 
Питання для перевірки 

 
1. Розкрийте значення терміна “комерційний кредит”. 
2. Які різновиди надання комерційного кредиту використовуються 

на практиці? 
3. Прокоментуйте термін “умови продажу”. 
4. У яких цілях підприємство використовує стійкі пасиви? 
5. В чому полягає фінансово-економічна сутність стійких пасивів? 
6. Назвіть та розкрийте зміст форм короткострокового кредиту-

вання. 
7. Які існують способи сплати процентів по кредиту? 
8. В яких формах використовується застава при кредитуванні? 

 
 
 
Задачі 

 
Задача 161 
Менеджер компанії АДС приймає рішення щодо отримання 

кредиту у Правексбанку на один рік під 35% річних. Банк ставить умо-
ву підтримання 20% компенсаційного балансу. Якою є ефективна ста-
вка процента по кредиту? 

 
Задача 162 
Директор фірми “Свіжі Страви” для фінансування зовнішньо-

економічного контракту планує отримати кредит в Ексімбанку під 37% 
річних. Сума кредиту – 300 тис. грн. За умовами кредитної угоди фір-
ма має підтримувати 20% компенсаційний баланс. Практика її діяльно-
сті така, що мінімальний баланс готівки складає 20 тис. грн. Якою є 
ефективна ставка процента по кредиту?  

 
Задача 163 
Адміністратор спортклубу “Баскет-&-Бол” розглядає можли-

вість отримання кредиту від Вабанку за 25% у сумі 25 тис. грн. на 180 
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днів. За умовами кредитної угоди СК має підтримувати 15% компен-
саційний баланс. Мінімальна сума готівки на рахунку СК становить, як 
правило, 1800 грн. СК має страхувати ризики. Вартість страхування 
складає 2% суми кредиту.  
1. Знайдіть ефективну ставку процента по кредиту. 
2. З якими втратами може зустрітися СК у разі прийняття рішення 

про дострокове погашення кредиту через 120 днів? 
 
Задача 164 
Підприємство має намір скористатися кредитом банку на суму 

100 тис. грн. для реалізації проекту, тривалість якого дорівнює 12 мі-
сяців, IRR – 42%. Банк пропонує 22% по кредиту, а також вимагає пе-
редачі у заставу приміщення магазину, що належить підприємству. У 
планах підприємства була здача магазину в оренду на рік із платежами 
125 грн. за кв. м на місяць. Загальна площа магазину 200 кв. м. Чи вар-
то брати кредит? 

 
Задача 165 
Підприємство планує скористатися кредитом банку в сумі 80 

тис. грн. на 10 місяців під 26% річних. Запропоновано здійснювати 
оплату процентів на інкасаційній основі або через накопичення. Обе-
ріть кращий варіант, враховуючи, що для підприємства ROA=30%. 

 
Задача 166 
Підприємство у січні уклало угоду на отримання кредиту на 1,5 

року у сумі 120 тис. грн. під 24% річних. Повернення кредиту здійс-
нюється на амортизаційній основі. Для підготовки звіту необхідно ви-
значити суму платежу банку в останній місяць року та залишок забор-
гованості по кредиту на другу половину року.  
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