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 Багато суб’єктів господарювання зіткнулись із 
проблемою:  

 недостатності обігових коштів 

 великими ризиками діяльності 

 неплатоспроможністю клієнтів  

 наявністю боргових зобов’язань 

 Факторинг забезпечує суб’єктів господарювання:  

 необхідним оборотним капіталом 

 мінімізує кредитні ризики 

 сприяє підтримці ліквідності в умовах обмеженого доступу до 
кредитних ресурсів  

 сприяє виходу на зарубіжні ринки 

АКТУАЛЬНІСТЬ  



Факторинг – це операція за якою відбувається продаж права 
вимоги третій стороні, яка матиме право отримати зобов’язання 

за поставлені товари  або послуги, які надавались продавцеві 
прав вимог 

Господарський 
кодекс України  -  

фінансування 
під відступлення 
права грошової 

вимоги  

Цивільний кодекс  України 

За договором факторингу одна 
сторона  передає або 

зобов'язується передати 
грошові кошти в розпорядження 
другої сторони за плату, а клієнт 

відступає або зобов'язується 
відступити факторові своє право 

грошової вимоги до третьої 
особи 

Закон України «Про банки і 
банківську діяльність»  

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 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФАКТОРИНГ»  



ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ:  

 

Фінансування 
без застави 

Збільшення 
оборотності 

коштів 

Менші ризики 
несвоєчасної 

виплати коштів 

Спрощення 
планування 

грошового обороту 

Збільшення 
товарообігу 

Більший 
контроль за 

оплатою 
заборгованості 

Можливість 
надання клієнтам 

гнучких систем 
оплати 

Своєчасні 
розрахунки з 

бюджетом 

ПЕРЕВАГИ ФАКТОРИНГУ ДЛЯ ПРОДАВЦЯ  



ПЕРЕВАГИ ФАКТОРИНГУ ДЛЯ ПОКУПЦЯ: 

Збільшення купівельної 
спроможності 

Планування графіку виплати 
коштів 

Вигідні умови оплати 

Відсутність необхідності шукати 
великі суми грошей для авансових 

платежів 



ПЕРЕВАГИ ФАКТОРИНГУ ДЛЯ БАНКУ: 

Посилення ділових стосунків клієнтів з банком  

Зменшення кредитного ризику внаслідок диверсифікації 
кредитного ризику між покупцями та наявності в банку 

права регресу до постачальника 

Збільшення ресурсної бази в результаті додаткових 
грошових надходжень на поточні рахунки постачальників 

Додаткова можливість збільшення клієнтської бази, 
шляхом залучення на обслуговування платоспроможних 

дебіторів постачальника 

Можливість отримання банком додаткових джерел доходів 



Недосконалість українського законодавства  

Вартість факторингу часто є дорожче, ніж звичайний кредит 

Використання банком при оцінюванні потенційного клієнта факторингу схеми, 
ідентичної при кредитуванні 

Здійснення банками як факторингу лише фінансування без додаткових послуг, що 
суперечить світовій практиці та сутності факторингу 

Якість послуг факторингу в Україні не перевіряється, у законодавстві не закріплено 
вимоги щодо стандартів якості факторингових послуг фінансових установ 

НЕДОЛІКИ ПРОВЕДЕННЯ 

ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ  



 РИС.1. ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ФАКТОРИНГОВИХ 

ДОГОВОРІВ:  

УКЛАДЕНИХ, ВИКОНАНИХ, ДІЮЧИХ  
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РИС.2. ДИНАМІКА ОБСЯГІВ УКЛАДЕНИХ 

ТА ВИКОНАНИХ ДОГОВОРІВ  
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РИС.3. ДИНАМІКА СЕРЕДНІХ ОБСЯГІВ 

УКЛАДЕНИХ І ВИКОНАНИХ ДОГОВОРІВ  
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РИС.4.РОЗПОДІЛ ДОГОВОРІВ 

ФАКТОРИНГУ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ, 

МЛН.ГРН. 
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Будівництво  Добувна промисловість 

Сільське господарство Сфера послуг 

Транспорт Харчова промисловість 

Хімічна промисловість  Інше 



РИС.5. РОЗПОДІЛ ФАКТОРИНГОВИХ 

ОПЕРАЦІЙ ЗА ЛОКАЦІЄЮ  

(01.01.2015, МЛН.ЄВРО) 

1021 

14 

Внутрішній 

Міжнародний 



Створення системи страхування факторингових договорів 

Використання інноваційних технологій в факторинговому обслуговуванні  

Розробити єдину базу учасників факторингових операцій 

Зменшення відсоткових ставок по факторингових операціях 

Створення організації, яка буде відповідальна за проведення факторингового 
обслуговування  і підготовку кваліфікаційних кадрів 

Розробити Закон «Про факторинг і факторингову діяльність» 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СФЕРИ 

ФАКТОРИНГОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ  




