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Незважаючи на деякі фінансові та маркетингові переваги, що 
отримує підприємство при використанні факторингу, а саме 
збільшення оборотності оборотних коштів, скорочення фінансового 
циклу, скасування касових розривів, збільшення обсягів реалізації на 
умовах відстрочки платежу й розширення кола потенційних клієнтів, 
можливість отримати фінансування при неможливості оформлення 
кредиту, ринок факторингу в Україні ще не набув належного розвитку 
з-за існування низки проблем. 

З посиленням кризових явищ в національній економіці багато 
підприємств та фінансових установ зіштовхнулось з кризою 
ліквідності: кількість збиткових фінансових установ у 2 кварталі 2009 
року збільшилось з 41 до 64. 

Як показали дослідження, цс відобразилось й на стані ринку 
факторингу. Основними лідерами ринку (близько 60% ринку) у 2008 
році були «ТАС-Комерцбанк» (тепер «Сведбанк»), «Укрсоцбанк», 
«Укрексімбанк». Інші 40% ринку займали «Райффайзен Банк Аваль», 
«Банк Петрокоммерц-Україна», «Європейський», «Індекс-Банк», 
«VAB Банк», Кредитпромбанк, «СЕБ Банк», «ПриватБанк», «БІГ 
Енергія», факторингові компанії «Факторинг», «Арма Факторинг», 
«Перша факторингова компанія», інвестиційна компанія «Українська 
фінансова група». 

З вказаних вище фінансових установ у 2 кварталі 2009 року 
факторинг здійснюють «Сведбанк», «Укрексімбанк», «Райффайзен 
Банк Аваль», «СЕБ Банк», «ПриватБанк», «Індекс-Банк», ФК 
«Факторинг». 

Простежується скорочення факторингових програм банків у 
результаті неплатежів по кредитам та збільшення збитків. 

Можна зробити висновок: розвиток ринку факторингу в Україні 
відбувається за європейською моделлю (функціонування крупних 
факторів-банків або факторів банківського походження), на відміну 
від американської (функціонування на ринку невеликих 
спеціалізованих факторингових компаній, створених без участі 
банків). 

Серед проблем розвитку ринку факторингу в Україні виділено 
ключові проблеми. 

Перша: домінування банків, для яких факторинг займає лише 
частину портфелю серед інших послуг, в той час як для 



спеціалізованої факторингової компанії цей вид операцій є 
профільним. 

Друга: використання банком при оцінюванні потенційного 
клієнта факторингу схеми, ідентичної при кредитуванні. Але 
факторинг не є аналогом кредиту й направлений на зростання 
продажів та рентабельності. 

Третя: здійснення банками у якості факторингу лише 
фінансування без додаткових послуг, що суперечить світовій практиці 
та сутності факторингу і по суті вважається кредитуванням. 

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

На основі проаналізованої інформації для забезпечення розвитку 
ринку факторингу в Україні необхідно створити передумови для 
створення спеціалізованих факторингових компаній, котрі зможуть 
професійно здійснювати факторинг як комплексну операцію: 
фінансування, інформаційно-аналітичне обслуговування, робота з 
дебіторами клієнта, направлена на дотримання умов договору щодо 
строків оплати за рахунок кваліфікованих кадрів з питань факторингу 
та вузької спеціалізації таких фінансових установ. 

Перспективним є розвиток факторингу без права регресу, коли 
фактор страхує клієнта від фінансових, валютних та кредитних 
ризиків, що виникають при регресному факторингу. Існує можливість 
створення таких компаній за рахунок партнерства банків у якості 
інвесторів та факторингових компаній. 

Сегментація ринку факторингу за галузями народного 
господарства, яка існує в міжнародній практиці, дозволила б 
розробляти індивідуальні факторингові програми з урахуванням 
особливостей господарської діяльності у кожній окремій галузі. 

Для подальшого розвитку факторингу потрібна також підтримка з 
боку держави: інвестиції в інфраструктуру ринку факторингу для 
створення рейтингово-аналітичних агентств чи департаментів 
факторів з метою збору та аналізу інформації по підприємствах щодо 
їхньої платіжної дисципліни, платоспроможності, репутації на ринку 
тощо; тимчасове пільгове оподаткування факторингових операцій для 
спеціалізованих факторингових компаній; створення вповноважених 
органів контролю якості факторингових послуг. 

Необхідним стає посилення співпраці з міжнародною 
факторинговою асоціацією для розробки спільних програм з 
міжнародного факторингу з іноземними фінансовими установами, а 
також різних варіантів гнучких факторингових програм для 
національних підприємств. 


