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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРФЕЙТИНГУ  
В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

АНОТАЦІЯ
У статті визначено актуальність форфейтингу для фінансу-

вання зовнішньоекономічних експортних контрактів, розкрито 
його прояви, переваги та доцільність використання. Визначено 
основні шляхи вдосконалення форфейтингових схем в Україні 
й рекомендовано використати міжнародний досвід договору 
форфейтингу для фінансування експортних операцій україн-
ських експортерів.
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АННОТАЦИЯ
В статье определена актуальность форфейтинга для фи-

нансирования внешнеэкономических экспортных контрактов, 
раскрыты его проявления, преимущества и целесообраз-
ность использования. Определены основные пути совершен-
ствования форфейтинговых схем в Украине и рекомендовано 
использовать международный опыт договора форфейтинга 
для финансирования экспортных операций украинских экс-
портеров.

Ключевые слова: вексель, внешнеэкономические расче-
ты, кредит, финансы, форфейтинг, IFA.

ANNOTATION
The article raises the importance of forfeiting for the financing 

of foreign economic export contracts, discloses it’s manifestations, 
advantages and expediency of using. The basic ways of improve-
ment of forfaiting schemes in Ukraine are determined and it’s rec-
ommended to use international experience of forfaiting agreement 
for financing of export operations of Ukrainian exporters.

Key words: bill of exchange, foreign trade calculations, credit, 
finance, forfeiting, IFA.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливиминауковими чи 
практичними завданнями. В умовах недостат-
ньої ліквідності підприємств та дефіциту обі-
гових коштів діяльність підприємств супрово-
джується зростанням комерційних ризиків та 
банкрутства. За таких обставин виникає по-
треба використовувати різні види фінансових 
інструментів, які б забезпечили надходження 
грошових коштів у якнайшвидші терміни. Для 
підприємств, які здійснюють зовнішньоеконо-
мічну діяльність таким інструментом є фор-
фейтинг. Форфейтинг як елемент торгового і 
фінансового посередництва в сучасному його 
розумінні застосовується більше ніж п’ятдесят 
років. Забезпечуючи фінансову підтримку то-
варного кредитування, він дає змогу рефінан-
сувати дебіторську заборгованість, забезпечує 
прискорення оборотності оборотних активів по-
стачальників та підвищення ефективності вико-
ристання економічного потенціалу. 

Сучасний ринок банківських продуктів – 
складне багатофункціональне комплексне по-

няття, яке включає у себе, з одного боку, ринок 
товарів і послуг, а з іншого – ринок ресурсів. 
В Україні ринок форфейтингових послуг но-
сить дискретний характер, адже на їхньому 
розвитку позначилися макроекономічна не-
стабільність і висока інфляція, що стримували 
розвиток усіх форм кредитування, законодавчі 
обмеження, а також повна відсутність цивілізо-
ваних форфейтингових технологій і платіжної 
дисципліни, що призводило до чималих утрат. 
Лише в останні роки через високу конкуренцію 
на факторинговому ринку відкриваються мож-
ливості розвитку вітчизняного ринку форфей-
тингових послуг. 

Сьогодні найбільш актуальним є впрова-
дження форфейтингових послуг як складового 
елементу, що забезпечує загальноекономічну 
ефективність діяльності, попереджає виникнен-
ня ризиків, забезпечує стійкість і ліквідність 
для рентабельної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Пробле-
мам використання форфейтингу та факторин-
гу присвячено низку робіт відомих науковців, 
зокрема: Л.К. Безчасного, О.Г. Білоцерківця, 
І.О. Булкіна, О.І. Волкова, А.С. Гальчинсько-
го, А.П. Гречана, Н.П. Гончарової, А.П. Дени-
сенка, А.П. Дуки, І.Ю. Єгорова, Л.П. Кавунен-
ка, Г.І. Калитича, Д.І. Кокуріна, М.І. Крупки, 
В.М. Лича, Б.А. Малицького, Л.І. Нейкової, 
В.Г. Федоренка, Д.М. Черваньова, О.М. Юр-
ковської та ін. 

Проблеми управління форфейтингом розгля-
нуто у працях С.М. Ілляшенка, В.Я. Кардаша, 
Р. Патори, Н.І. Чухрая, В.М. Щербаня.

Ці праці є науковим підґрунтям для розро-
блення інноваційного шляху розвитку зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств Украї-
ни та її економіки у цілому, вони визначають 
основні інноваційні пріоритети й напрями вдо-
сконалення діяльності на зовнішніх ринках та 
розрахунків за зовнішньоекономічними контр-
актами. Але проблема розвитку, використання 
та вдосконалення такого механізму, як форфей-
тинг, ще досі залишається невисвітленою.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета статті – аналіз особливостей ви-
користання форфейтингу, його сучасного стану 
в Україні та напрямів удосконалення.
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Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуваннямотриманих наукових 
результатів. Процеси, що відбуваються нині 
у світовій економіці (посилення інфляційних 
тенденцій, проблеми неплатежів, зростання за-
гальної економічної нестабільності та ін.), спри-
яють зростанню економічних ризиків під час 
розрахунків між господарюючими суб‘єктами, 
у зв‘язку з чим виникає необхідність викорис-
тання для банків і підприємств різних фінансо-
вих інструментів, одними з яких є форфейтин-
гові операції.

В Україні витоки форфейтингу відносять-
ся до початку 60-х років XX ст., коли в еко-
номіках країн Центральної та Східної Європи 
з‘явилася потреба у західних технологіях і то-
варах, при цьому ці країни не мали достатнього 
обсягу твердої валюти, щоб підтримувати такий 
імпорт.

Форфейтинг – це операція з придбання фі-
нансовим агентом, що зветься форфейтор, ко-
мерційного зобов‘язання позичальника, яким 
виступає покупець/імпортер, перед кредитором 
(продавцем/експортером). Дана операція – спе-
цифічна форма кредитування торговельних опе-
рацій. Основною умовою форфейтингу є те, що 
всі ризики за борговими зобов‘язаннями пере-
ходять до форфейтора без права повернення на 
зобов‘язання продавця [1, с. 20–24].

Виділяють два види форфейтингу: внутріш-
ній (угода відбувається між учасниками однієї 
країни) та зовнішній (залучаються виробничі 
резерви різних країн або іноземний капітал).

В Україні внутрішній форфейтинг не отри-
мав широкого поширення, як у західних краї-
нах. Багато і чому це пояснюється недостатніс-
тю законодавчої бази, пов‘язаною з роботою з 
борговими цінними паперами, але поряд із цим 
зростає участь українських підприємців у між-
народному форфейтингу [3, с. 11–15].

Аналізуючи форфейтинг, слід згадати і про 
факторинг. Можна стверджу-вати, що факто-
ринг – це також купівля фінансовою установою 
(фінансовою компанією або банком) грошових 
претензій продавця і проведення їх оплати, у 
цьому разі фінансовий інститут виступає аген-
том, що працює з відстроченням платежів. Сек-
тор малого і середнього бізнесу розвивається 
досить швидкими темпами, й іноді доводиться 
звертатися до такого виду кредитування, як 
факторинг, щоб виключити зростання відсотків 
із дебіторської заборгованості.

Факторингове обслуговування тим паче ці-
каве для даних підприємств, оскільки допо-
внюється елементами бухгалтерського, інфор-
маційного, рекламного, збутового, юридичного, 
страхового та іншого обслуговування кредитора 
(клієнта), що дає можливість клієнтам зосеред-
итися на виробництві та економити на витратах 
з оплати праці. Форфейтинг найбільш ефектив-
ний для великих підприємств, які мають на 
меті акумуляцію грошових коштів для реаліза-
ції довгострокових і дорогих проектів.

На рис. 1 наведено загальну порівняльну ха-
рактеристику факторингових та форфейтинго-
вих операцій.

У форфейтингу, на відміну від факторингу, 
ймовірність відмови постачальників від надан-
ня відстрочки платежу є мінімальною, оскільки 
форфейтинг розрахований на сектор середнього 
і великого бізнесу. Провести одноразову плату 
за постачання вартісних унікальних товарів 
для покупців проблематично, отже, постачаль-
ники змушені надавати відстрочку платежу за 
допомогою обслуговування форфейтером.

У результаті дослідження інформації від 
International Forfaiting Association (IFA) було 
виділено переваги форфейтингу, які стосу-
ються:

1) усунення ризиків. Це полягає:
– у відсутності політичних та комерційних 

ризиків;
– у забезпеченні фінансування на 100% від 

вартості контракту;
– у захисті від ризиків збільшення швидко-

сті і коливання обмінного курсу;
2) посилення конкурентних переваг. Це по-

лягає у тому, що:
– продавці товарів можуть пропонувати кре-

дит для своїх клієнтів, що робить їхню продук-
цію більш привабливою;

– продавці можуть займатися бізнесом у кра-
їнах, де ризик несплати може бути досить ви-
соким;

3) підвищення грошового потоку. Це полягає 
у тому, що:

– продавці можуть приймати оплату готів-
кою, пропонуючи умови кредитування для сво-
їх клієнтів;

– усуваються дебіторська заборгованість, 
банківські кредити або умовні зобов’язання з 
балансу;

4) збільшення швидкості й простоти фінан-
сових операцій. Це полягає:

– у використанні швидких та індивідуаль-
них фінансових рішень;

– у прискореному фінансуванні зобов‘язань 
(залежно від законодавства окремої держави і 
використовуваного фінансового інструменту);

– у наявності, як правило, короткої й про-
стої документації;

– у відсутності обмежень на експорт;
– у знятті навантаження за борговими папе-

рами (векселі, трати, акредитиви і т. п.) з екс-
портера з управління [6, с. 189–191].

Станом на 01 січня 2018 р. до структури 
International Forfaiting Association входять 
123 члена (рис. 2).

Найбільша кількість членів International 
Forfaiting Association (із країн Європи) у Вели-
кобританії, Швейцарії, Німеччині, Італії, Гол-
ландії та Австрії (рис. 3). 

Необхідно відзначити, що один із чинни-
ків зростання швейцарських банків полягав у 
розвитку форфейтингу протягом 1950–1960-
х років, коли Західна Німеччина намагалася 
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Рис. 1. Порівняльна характеристика форфейтингу та факторингу

Рис. 2. Кількість учасників IFA у світових масштабах, од. [7]
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 схеми факторингу і форфейтингу надають 
покупцям цілком певні переваги. Так, вони 
не повинні виводити активи з обороту, щоб 

сплатити аванс за товар, проте можуть 
точно планувати терміни погашення 

дебіторської заборгованості 
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проникнути на ринок до європейських сусі-
дів. Економіка Німеччини сконцентрована пе-
реважно на секторі промислового виробництва 
та у сфері послуг. Італія є першокласним екс-
портером машино-технічної продукції. Нідер-
ланди мають сучасну високорозвинену постін-
дустріальну економіку. Британія створювала 
зарубіжні ринки для британської продукції, де 
не останню роль зіграв форфейтинг (це давало 
Британії змогу займати лідируючі позиції у 
міжнародній торгівлі) [6, с. 189].

Таким чином, слід зазначити, що високий 
інтерес деяких країн до форфейтингу сприяє 
просуванню продукції на міжнародному ринку.

В Україні форфейтинг розвивається досить 
повільно. Одним із бар‘єрів для розвитку фор-
фейтингу виступає специфічна географія укра-
їнського імпорту. В Україні, як правило, ризи-
ки досить високі, і західним компаніям важко 
знайти гідного гаранта або аваліста для вексе-
ля покупця.

Українське законодавство також обмежує 
форфейтинг. Банки не можуть виступати в ролі 
форфейтору, лише в ролі агенту.

Щоб значно збільшити можливості форфей-
торів та їхніх клієнтів, потрібно також здій-
снити нормалізацію податкового законодавства 
України.

Нині вторинного ринку форфейтингу в Укра-
їні не існує. Українські банки за ризиками роз-
винених країн не витримують конкуренцію за 
ставками, а середньострокові ризики країн, 
що розвиваються, вони не готові приймати 
[4, с. 18–24].

В Україні безпосередньо ринок форфейтингу 
ще погано розвинений і далеко не досконалий, 
багато в чому це пов‘язане з тим, що банки не 
можуть виступати як форфейтори через низку 
законодавчих обмежень. При цьому банки не 
мають досвіду роботи за схемами форфейтингу, 
особливо за середньострокових ризиків.

В українських умовах класична схема фор-
фейтингу виглядає так. Якщо український 
імпортер, уклавши з іноземним контрагентом 
товарний контракт, обґрунтував свою плато-
спроможність, то він може розрахуватися век-
селем, уникнувши тим самим передоплати. Але 
вексель повинен бути авальований українським 
банком із високою репутацією на світовому фі-
нансовому ринку.

Отриманий авальований вексель експор-
тер пред‘являє до обліку в іноземний банк, 
який підписав відповідну угоду з україн-
ським банком. Іноземний банк після підтвер-
дження авалю сплачує експортеру номіналь-
ну суму векселя за вирахуванням деякого 
дисконту, а коли термін дії векселя закінчу-
ється, пред‘являє його в український банк і 
отримує гроші. Український банк пред‘являє 
цей вексель імпортеру, той оплачує вексель, 
і коло замикається. Термін звернення вексе-
ля залежить від виду продукції, що імпорту-
ється [5].

Як правило, в Україні форфейтингове фінан-
сування носить середньо-строковий характер і 
призначене для експортерів товарів, таких як 
машини, транспортні засоби та обладнання, по-
слуг капітального призначення (будівництво 
промислових та інфраструктурних об‘єктів за 
кордоном) і рішень у галузі інформаційних тех-
нологій.

Із погляду можливостей удосконалення фор-
фейтингових схем в Україні слід відзначити, на 
нашу думку, такі напрями (рис. 4).

Таким чином, для імпортерів форфейтинг ці-
кавий не тільки з погляду відстрочки платежу, 
а й зменшення витрат (відсотків за кредитом). 
Для українського банку форфейтингові опера-
ції представляють інтерес із погляду прибутко-
вості, при цьому існує можливість підвищити 
власний імідж в очах українських та іноземних 
партнерів.
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Рис. 3. Переважна кількість учасників IFA за країнами Європи [7]
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Ініціаторами форфейтингу нині є, як прави-
ло, українські банки та іноземні експортери. 
Варто відзначити, що форфейтинг ефективний 
і корисний передусім для великих організацій, 
які мають на меті акумуляцію грошових ко-
штів, щоб реалізовувати довгострокові і вартіс-
ні проекти [2, с. 9–11].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Слід 
зазначити, що факторингові та форфейтингові 
операції вже здобули широкого використання у 
багатьох країнах світу і мають перспективи роз-
витку в економіці України. Форфейтинг пропо-
нує переваги для бізнесу, він знижує ризики, 
пов‘язані з міжнародною торгівлею, забезпечує 
і збільшує грошові потоки; так, експортери мо-
жуть бути конкуренто-спроможними на світо-
вому ринку. 

Внаслідок значного територіального розміру 
України необхідно розвивати та вдосконалювати 
наявний потенціал форфейтингу всередині кра-
їни, що призведе до більш активного посилен-
ня внутрішньоекономічних зв‘язків. Основними 
шляхами вдосконалення форфейтингу є вдоско-
налення законодавчої бази шляхом прийняття 
відповідних нормативних актів та створення 
необхідних інструментів регулювання цієї ді-
яльності; вдосконалення форфейтингової схеми 
з урахуванням міжнародного досвіду та націо-
нальних особливостей її використання в Україні 
та створення стабільного економічного середови-
ща, мінімізація ризиків, розвиток інвестиційної 
та зовнішньоекономічної діяльності.

Рис. 4. Шляхи вдосконалення форфейтингових схем в Україні
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1. 

• По-перше, очевидним бар'єром на шляху розвитку форфейтингу в 
Україні є специфічна географія українського імпорту. Як правило, в 
Україні досить високі ризики, і західним компаніям дуже складно 
знайти гідного гаранта/аваліста для векселя покупця в країні з 
нестабільною економікою. Таким чином, удосконаленню та розвитку 
форфейтингових схем в Україні сприятимуть створення стабільного 
економічного середовища, мінімізація ризиків, розвиток інвестиційної 
та зовнішньоекономічної діяльності. 

2. 

• По-друге, форфейтингова схема все ж істотно складніша в організації, 
ніж, наприклад, факторингова. Тобто вдосконалення потребує безпо-
середньо форфейтингова схема з урахуванням міжнародного досвіду 
та національних особливостей її використання в Україні.  

3. 

•  По-третє, основним обмежувачем форфейтингу є українське законо-
давство, тому українські банки можуть виступати лише в ролі агента, 
але ніяк у ролі форфейтора. Також воно вкрай повільно акцептує 
світову ділову практику, розглядаючи у кожному новому інструменті 
спосіб обману фіскальної системи. Таким чином, нормалізація та 
вдосконалення податкового законодавства могли б значно збільшити 
можливості форфейторів та їхніх клієнтів. 
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FEATURES OF USING AND IMPROVING FORFEITING IN UKRAINE  
BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE

In conditions of insufficient liquidity of enterprises and a deficit of working capital, the activity of 
enterprises is accompanied by an increase in commercial risks and bankruptcy. In such circumstanc-
es, there is a need to use different types of financial instruments that would ensure cash inflows as 
soon as possible. For enterprises that carry out foreign economic activity, such a tool is forfeiting. 
In Ukraine, the market for forfaiting services is discrete because their development was marked by 
macroeconomic instability and high inflation, which hampered the development of all forms of lend-
ing, legislative restrictions, as well as the complete absence of civilized forfaiting technologies and 
payment discipline, which led to considerable losses. Only in recent years, due to high competition in 
the factoring market, opportunities for the development of the domestic market for forfeiting services 
are opened.

For today, the most relevant is the introduction of forfaiting services as a constituent element that 
provides overall economic efficiency, prevents the emergence of risks, provides stability and liquidity 
in order to ensure cost-effective activities.

The purpose of the article is to analyse the peculiarities of the use of forfaiting, its current state 
in Ukraine, and the areas of improvement.

The article raises the importance of forfeiting for the financing of foreign economic export con-
tracts, discloses its manifestations, advantages, and expediency of using. The basic ways of improving 
forfaiting schemes in Ukraine are determined and it’s recommended to use the international experi-
ence of forfaiting agreement for financing export operations of Ukrainian exporters.

The article also focuses on factoring, comparative characteristics of factoring and forfeiting oper-
ations are conducted.

On the basis of research information from the International Forfaiting Association (IFA), the main 
advantages of forfaiting are highlighted.

The author provides a list of directions for improving forfaiting circuits.


