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Київського національного торговельно-економічного університету

досліджено економічну сутність категорій «форфейтинг» та «міжнародний факторинг». визначено осно-
вні недоліки вітчизняного законодавства щодо регламентації здійснення форфейтингових та міжнародних 
факторингових операцій. Проаналізовано статистичні дані та тенденції реалізації зовнішнього факторингу 
та форфейтингу в україні та у світі. запропоновано шляхи стимуляції використання даних фінансових 
інструментів в реаліях української економіки.
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Постановка проблеми. суб’єкти господарю-
вання використовують різні фінансові ін-

струменти для підтримання власної ліквідності 
та платоспроможності. в умовах кризових явищ, 
що характеризуються високим рівнем ризику на-
стання банкрутства для підприємств особливо 
актуальним є застосування нових фінансових ін-
струментів та механізмі в, що можуть забезпечити 
надходження грошових коштів у якнайшвидший 
термін. для підприємств, які здійснюють зовніш-
ньоекономічну діяльність такими інструментами 
є форфейтинг та міжнародний факторинг. 

сьогодні, форфейтинг як інструмент швид-
кого фінансування експортних операцій вико-
ристовується компаніями провідних країн світу. 
в останні роки найбільш активно цю форму кре-
дитування використовують у Китаї та великої 
Британії. в україні форфейтингові та міжнарод-
ні факторингові операції не набули поширення 
через високий рівень інфляції. застосування 
форфейтингу та зовнішнього факторингу може 
надати українськими експортерами ряд переваг 
на ринку, а саме підвищити конкурентну спро-
можність, платоспроможність, ліквідність, при-
швидшити оборотність капіталу та зменшити об-
сяги дебіторської заборгованості. 

мета дослідження: аналіз тенденцій вико-
ристання форфейтингових та міжнародних фак-
торингових послуг та визначення перспектив 
розвитку цих інструментів фінансування зовніш-
ньоторговельних операцій в україні.

висвітлення раніше не вирішених частин 
проблеми. українські експортери недостатньо 
необізнані з приводу механізму застосування 
форфейтингу та міжнародного факторингу. хоча 
ці фінансові інструменти можуть стати каталі-
затором ефективності здійснення зовнішньое-
кономічних операцій та підтримання ліквідності 
та платоспроможності суб’єктів зовнішньої тор-
гівлі. тому це питання потребує подальшого до-
слідження та систематизації.

аналіз останніх досліджень та публікацій.  
визначенням змісту форфейтингових та міжна-
родних факторингових операцій займалися таки 
науковці як андрієнко в.в., нашкерська М.М., 
Под дубна т.н., григораш о.в., тарасюк д.в. 
та інші, в працях яких висвітлені переваги, недолі-
ки та перспективи застосування цих інструментів 
фінансування зовнішньоекономічної діяльності. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
дослідження змісту форфейтингу здійснюється 
відповідно до його економічної, міжнародної при-
ватноправової, операційної та цивільно-правової 
природи. з огляду на першу – це кредит, на дру-
гу – зовнішньоекономічний контракт, третю – 
банківська, а в широкому сенсі господарська опе-
рація, четверту – договір форфейтингу [3, c. 27].

зауважимо, що слово форефейтинг походить 
від фр. forfait (відмова від прав) чи покупка бор-
гу через простий або перевідний вексель у по-
зичальника на безповоротній основі. тобто, поку-
пець цих вимог бере на себе комерційні ризики, 
пов’язані з неплатоспроможністю імпортерів 
без права регресу цих документів на колишньо-
го власника. Форфейтер не має права подавати 
будь-які претензії до експортера у разі неплато-
спроможності імпортера, а також бере на себе 
фактично всі види ризику, а експортер відпові-
дає лише за правові аспекти угоди, наприклад, за 
відповідність товару умовам договору [7, с. 133].

Форфейтинг має багато спільного з міжна-
родним факторингом або як його ще називають 
«експортним» факторингом. Перш за все тому, 
що це специфічна форма трансформації комер-
ційного кредиту в банківський. 

По-друге, ці фінансові інструменти викорис-
товуються для фінансування зовнішньоекономіч-
ної діяльності і спрямовані на купівлю дебітор-
ської заборгованості експортера. 

По-третє, механізм реалізації форфейтин-
гових та міжнародних факторингових операцій 
в цілому аналогічний. При цьому існують певні 
особливості, а саме: форфейтинг здійснюється на 
основі векселя, а міжнародний факторинг – ра-
хунку фактури; форфейтинг дорожчий у зв’язку 
з тим, що форфейтер не має права регресивної 
вимоги, натомість, фактор може звернутися до 
експортера з вимогою погашення позики у разі 
неплатоспроможності імпортера. 

у чинному законодавстві пряма вказівка на 
форфейтинг відсутня. Проте у ст. 350 гК україни, 
в редакції зу «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів україни щодо факторингу» вказа-
но, що банк має право укласти договір факторин-
гу (фінансування під відступлення права грошової 
вимоги), за яким він передає або зобов'язується 
передати грошові кошти в розпорядження другої 
сторони за плату, а друга сторона відступає або 
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зобов'язується відступити банку своє право гро-
шової вимоги до третьої особи.

натомість, регулювання міжнародного фак-
торингу здійснюється Конвенцією унідруа 
про міжнародний факторинг, до якої приєдна-
лася україна. у ньому визначено, що до прав 
та обов’язків фактора відносять: фінансуван-
ня постачальника, пред’явлення до сплати гро-
шових вимов та захист від несплат боржників. 
Порівнявши визначення даних категорій можна 
стверджувати про ідентичність їхнього еконо-
мічного змісту. Форфейтинг є різновидом фак-
торингу і має суміжне значення із міжнародним 
факторингом.

значення форфейтингу та міжнародного фак-
торингу для україни зростає у зв’язку зі посту-
повими післякризовим збільшенням зовнішньо-
торговельного обороту товарами та послугами 
(табл. 1). 

Протягом 2014-2016 років спостерігається тен-
денція зменшення обсягів зовнішньої торгівлі то-
варами та послугами в україні. за досліджуваний 
період об’єм експорту товарів зменшився майже 
вдвічі – до 36361,7 млн. дол. сШа у 2016 році по-
рівняно з 63320 млн. дол. сШа у 2013 році. При 
цьому у 2017 році обсяг зовнішньої торгівлі това-
рами становив 43264,7 млн. дол. сШа, що на 18,9% 
більше, ніж у 2016 році. у січні-квітні 2018 року 
експорт товарів становив 15456,9 млн. дол. сШа, 
або він збільшився на 12,8% порівняно із січнем-
квітнем 2017 року. тобто, існує тенденція щодо 
збільшення зовнішньоторговельних операцій, а 

таблиця 1 
Обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами в україні за 2013-2017 роки

Операції
зовнішня торгівля товарами 

(млн. дол. сШа)
зовнішня торгівля послугами 

(млн. дол. сШа)
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

експорт 63320,7 53901,7 38127,1 36361,7 43264,7 14,2 11,5 9,7 9,8 10,7
темп приросту, % -14,8% -29,2% -4,6% 18,9% 1,4% - 19% -15,6% 1% 9,2%
імпорт 76986,8 54428,7 37516,4 39250 44670,6 7,5 6,3 5,5 5,3 5,4
темп приросту, % -29,3% -31,1% 4,6% 13,8% 13,6% -16% -12,6% -3,6% 1,8%

Джерело: [9]

таблиця 2
Оборот зовнішнього факторингу за 2010-2016 роки (млн. дол. сШа)

показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2015/2016 рр.
експортний факторинг 126,032 162,972 192,537 219,285 242,472 261,214 256,551 -1,78%
імпортний факторинг 23,584 30,943 36,707 50,481 54,081 66,612 63,446 -4,75%
дисконтування експортного 
рахунку-фактури 29,818 51,069 85,163 87,447 89,025 96,871 108,038 9%

Міжнародний факторинг fci 179,434 244,983 314,442 357,213 385,579 424,697 428,035 0,79%
Джерело: [10]

отже більш актуальним постає питання підви-
щення платоспроможності експортера та змен-
шення його дебіторської заборгованості. 

використання міжнародного факторингу на-
буває тенденції зростання у світовій практиці 
(табл. 2). даний факт свідчить про ряд привілеїв, 
які отримують суб’єкти зовнішньоекономічної ді-
яльності при застосуванні даного інструменту.

Показники міжнародного факторингу демон-
струють збільшення пропозиції кредитного за-
безпечення в бізнесі за рахунок використання 
непогашеної дебіторської заборгованості. обсяги 
експортного факторингу у період з 2010-2016 ро-
ків зросли на 103,5%. При цьому за останні роки 
спостерігається незначне скорочення оборотів 
факторингу, а саме: зниження на 1,78% експор-
ту та на 4,75% імпорту. варто зауважити, що 
в регіональній структурі об’єму факторингу за  
2015-2016 роки незмінними лідерами, на яких 
припадає найбільша частка операцій, залиша-
ються Європа та азія (табл. 3). важливим інстру-
ментом поширення міжнародного факторингу 
в даних регіонах є організація fci. Фінансування 
дебіторської заборгованості є основним об'єктом 
асоціації та включає факторинг, розрахунок ра-
хунків-фактур та інші рішення щодо фінансу-
вання ланцюга постачання.

зменшення об’єму факторингу в азії на 6,89% 
зумовлено головним чином падінням об’єму фак-
торингових операцій у Китаї (на 14,5%), япо-
нії (на 8,7%), тайвані (на 10,45%). не зважаючи 
на зменшення об’єму факторингових операцій 

таблиця 3
світовий об’єм факторингу за регіонами

континент 2015 рік, млн. євро 2016 рік, млн. євро відносне 
відхилення

питома вага 
у 2016 році

африка 18,721 20,393 8,93% 0,86%
азія 596,633 555,550 -6,89% 23,38%
Європа 1,557,052 1,592,974 2,31% 67,05%
середній схід 8,028 7,583 -5,54% 0,32%
Північна америка 100,530 95,072 -5,43% 4,00%
Південна америка 86,826 104,396 20,24% 4,39%

Джерело: [10]
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в 2016 році, Китай залишається другою у світі 
найбільшою факторинговою країною після вели-
кої Британії. 

як бачимо з таблиці 3 найбільша частка світо-
вого факторингу припадає на Європу і становить 
67,05%. у 28 країнах Єс загальний обсяг факто-
рингу становив 1,501 мільярда євро, що стано-
вить 10,13% ввП. найбільш важливими ринками 
є ринок великобританії (327 млрд. євро), Фран-
ції (268 млрд. євро), німеччини (219 млрд. євро), 
італії (209 млрд. євро) та іспанії (131 млрд. євро). 
Міжнародна факторингова асоціація fci широ-
ко представлена в європейських країнах, крім  
ірландії, латвії та естонії. нещодавно опубліко-
вана «whitepaper» про факторингову індустрію 
в Європі продемонструвала, що очікувані втрати 
при факторинговому фінансуванні в 4 рази нижче 
ніж при традиційному банківському кредитуванні. 

східний регіон Європи складається з країн, 
які були під «залізною завісою» після другої сві-
тової війни. тому тільки в деяких країнах – чле-
нах Єс, таких як Польща чи хорватія, факторинг 
досягнув рівня зрілості і представлений серед-
ньо світовими показниками. у східній Європі все 
ще актуальним залишається питання розвитку 
практики застосування факторингу, удоскона-
лення законодавства та регуляторних процедур. 
тому fci приділяє особливу увагу цьому регіо-
ну, як перспективному, залучаючи до співпраці 
Європейський банк реконструкції та розвитку. 

на фінансовому ринку україни у 2016 році 
зафіксовано 18 компаній, які надають послуги 
з факторингу, що на 1 компанію більше, ніж за 
попередній рік. це свідчить про незначний, од-
нак прогресивний розвиток інституціонального 
забезпечення факторингу (табл. 4).

аналізуючи дані таблиці можна зафіксувати 
дві тенденції: переважання внутрішнього фак-
торингу над міжнародним у 2016-2017 роках 
та зменшення оборотів здійснення факторин-
гу в україні в цілому. за досліджуваний період 
обсяг міжнародного факторингу скоротився на 
99,3%. однак, тут доцільно зауважити, що роз-

рахунок показників ведеться в іноземній валю-
ті «євро», тому можна стверджувати про номі-
нальне зменшення об’єму факторингу. оскільки, 
українська гривня під час кризи 2014-2016 рр. 
переживала девальвацію. 

висновки і пропозиції. отже, форфейтингом 
та міжнародним факторингом забезпечується 
процес фінансування експортера шляхом купівлі 
векселя, де вказана сума дебіторської заборгова-
ність імпортера без права регресивного звернення. 

цей інструмент фінансування експортних 
операцій у світовій практиці дедалі актуалізу-
ється, оскільки дає можливість швидко поверта-
ти і залучати кошти в оборот. збільшення част-
ки форфейтингових та зовнішніх факторингових 
операцій на фінансовому ринку україни сприя-
тиме збільшенню оборотності грошових коштів, 
оскільки суб’єкти господарювання володітимуть 
інструментом тимчасового вивільнення грошових 
ресурсів, які можуть бути спрямовані на підви-
щення ефективності та рентабельності господар-
ської діяльності експортерів. 

розвиток застосування цих інструментів фі-
нансування сприятиме кредитуванню малого 
та середнього бізнесу, що стимулює розвиток ре-
альної економіки, а отже і зайнятість серед на-
селення. світові тенденції розвитку факторингу 
свідчать про збільшення використання факто-
рингу, особливо в Європі та азії. 

однак, існує недостатньо сильна взаємодія 
експортерів з банками україни. оскільки, реалі-
зація форфейтингу та міжнародного факторингу 
вимагає від банків більшої готовності до вста-
новлення кореспондентських відносин зі світо-
вим банками. При цьому культура фінансування 
операцій міжнародної торгівлі залишається на 
низькому рівні, тому існують бар’єри щодо за-
лучення банківських установ до міжнародного 
факторингу. 

отож, в україні потрібно покращувати зако-
нодавство та фінансову інфраструктуру для того, 
щоб країна зафіксувала збільшення здійснення 
факторингових та форфейтингових операцій.

таблиця 4
Обсяги факторингу в україні за 2014-2017 роки (млн. євро)

показники 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік відхилення 
2014/2017 р.р.

внутрішній факторинг 1,325 1,021 432 294 -77%
Міжнародний факторинг 15 14 10 1 -99,3%
всього 1,340 1,035 442 295 -77,9%

Джерело: [10]
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и меЖдунарОднОгО фактОринга в украине

аннотация
исследовано экономическую суть категорий «форфейтинг» и «международный факторинг». опреде-
лены основные недостатки отечественной законодательной базы по регулированию осуществления 
форфейтингових и международных факторных операций. анализируются статистические данные 
и тенденции реализации внешней факторинга и форфейтинга в украине и в мире. Предложены пути 
стимулирования использования финансовых инструментов в реалиях украинской экономики.
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wOrLd experience And perspectiVes fOr the use  
Of fOrfAtting And internAtiOnAL fActOring in ukrAine

summary
the economic essence of the forfeiting and international factoring categories is investigated. the main 
disadvantages of domestic legislation regarding the regulation of forfaiting and international factoring 
operations are determined. the statistical data and trends of the implementation of external factoring and 
forfaiting in ukraine and in the world are analyzed. the ways of stimulating the use of these financial 
instruments in the realities of the ukrainian economy are proposed.
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