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Гнєдков А. В. Особливості обліку факторингових операцій у банку
У статті проаналізовано теоретичні та практичні аспекти обліку операцій з факторингу. Узагальнено теоретичні дослідження та розроблено 
науково обґрунтовані рекомендації щодо здійснення бухгалтерського обліку факторингових операцій у банках. Визначено чотири групи факто-
рингових послуг: класичні факторингові послуги; факторингові послуги без попереднього фінансування; послуги міжнародного факторингу; до-
даткові факторингові продукти. Визначено основні переваги використання факторингу для підприємств: одержання додаткового прибутку, 
економія на невиправданих витратах, економія в закупівлі товарів, захист від втрат при несвоєчасній оплаті дебіторами, можливість управ-
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У Законі України «Про банки та банківську діяль-
ність»[ 1, ст. 49] факторинг визначається як бан-
ківська операція, що передбачає придбання бан-

ком права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій 
формі за поставлені товари чи надані послуги і взяття на 
себе ризику виконання таких вимог і приймання плате-
жів. Одночасно кредитна операція [1, ст. 47] передбачає 
надання клієнтам коштів у тимчасове користування або 
прийняття зобов’язань про надання коштів за певних 
умов, а також надання гарантій, поручительств, авалів, 
проведення факторингових операцій тощо. Враховую-
чи, що офіційно затвердженої методології обліку фак-
торингових операцій на сьогодні немає, автор пропонує 
власне бачення такого обліку.

Теоретичні та практичні аспекти обліку операцій 
з факторингу були висвітлені в статтях і працях Кузне-
цова М. В. [2], Б. З. Гвоздева [3, с. 5], Н. А. Новосьолової 
[4, с. 385], Москаленка А. [5], Кролівецької Л. В. [6], Фе-
досової О. [7], Сенища П. М., Ричаківської В. І. [8], І. О. 

Школьника [9] та інших. Достатньо уваги питанню ви-
світлення основ і понять факторингу та договорів фак-
торингу присвячено навіть ц Цивільному [10, ст. 1077] 
та Господарському [11, ст. 350] кодексах Украни.

В основу теоретичної бази дослідження правової 
основи факторингу і проблем ефективності його здій-
снення та управління ризиками їх проведення закладено 
роботи таких дослідників, як Адамова К. Р., Завідов Б. Д., 
Гусєв О. Б., Русакова М. В., Орехов С. А. та інших.

Вивчаючи тему про роль факторингу в економіці, 
закордонні економісти найбільшу увагу приділяють 
визначенню сутності та правової природи факторин-
гу та його класифікації, але недостатньо висвітлюють 
питання актуальності виконання факторингових по-
слуг і механізму їх здійснення і обліку в практичному 
сьогоденні.

Таким чином, недостатність вивчення й актуаль-
ність подальшого аналізу питання здійснення факто-
рингу визначили мету і завдання даного дослідження.
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У статті автор намагатиметься:
 розкрити сутність факторингу як економічної 

категорії;
 дослідити місце і роль факторингових операцій 

у системі кредитних відносин;
 виявити тенденції розвитку факторингу в Укра-

їні;
 визначити найпростіший механізм обліку фак-

торингових операцій для фактора.
Мета статті – систематизація теоретичних і ме-

тодичних аспектів суті факторингових операцій з метою 
уточнення їх поняття і класифікації задля правильного 
обліку видів факторингу та критична оцінка практики 
бухгалтерського обліку факторингових операцій з пози-
цій удосконалення облікового процесу в умовах діючого 
законодавства. Також автор прагне у статті зробити уза-
гальнення теоретичних досліджень і розробити науково 
обґрунтовані рекомендації щодо здійснення бухгалтер-
ського обліку факторингових операцій в банках.

У розробці кредитної політики більшості україн-
ських банків проведення факторингових операцій 
взагалі не розглядається як кредитна операція, що 

автор вважає достатньо серйозною помилкою, особливо 
в теперішній час, коли більшість банків згорнуло кре-
дитні програми по наданню традиційних форм кредитів. 
Як було сказано вище, методологія обліку таких опера-
цій відсутня, тому дослідження буде зведене до пошуку 
шляхів обліку факторингових операцій при різних видах 
факторингу і на разних етапах їх проведення.

Існує декілька визначень поняття «факторинг».  
У англійському походженні це – «посередник, агент».  
А. М. Мороз дає визначення факторингу як «операції, 
яка поєднує в собі низку посередницько-комісійних по-
слуг з кредитуванням оборотного капіталу суб’єкта гос-
подарювання. Основою факторингу є перевідступлення 
першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи 
другому кредитору з попередньою або наступною ком-
пенсацією вартості такого боргу першому кредитору. 
Фактично банк (факторингова компанія) купує рахунки-
фактури постачальника за відвантажену продукцію, ви-
конані роботи чи надані послуги [12]».

Специфіка факторингових операцій обумовлена 
притаманними їм рисами кредитних і одночасно фінан-
сових відносин. Факторинг проявляється як комплекс-
на послуга, що включає фінансування боргових вимог, 
страхування кредитних ризиків і ризиків ліквідності 
при комерційному кредитуванні, облік і управління де-
біторською заборгованістю, бухгалтерський та консал-
тинговий супровід.

Можна виділити чотири групи факторингових по-
слуг:

1) класичні факторингові послуги;
2) факторингові послуги без попереднього фінан-

сування;
3) послуги міжнародного факторингу;
4) додаткові факторингові продукти (супровід 

фак торингової операції фактором).
Якщо класифікувати факторинг саме за такими 

групами, то в найзагальніших рисах кожну групу можна 
охарактеризувати таким чином.

1. Класичні факторингові послуги. У теперішній 
час існує досить багато спроб визначння терміна «кла-
сичний факторинг». Ці спроби коливаються від купівлі 
безнадійних боргів до дострокового врахування век-
селів, але автор вважає більш вірним визначення «кла-
сичного факторингу», надане у Конвенції УНІДРУА, що 
проходила в Канаді (м. Оттава) 28 травня 1988 р. і яке 
вступило в силу в 1995 р. за міжнародними факторинго-
вими операціями:
 постачальник має і повинен уступити Фактору 

(фінансовому агенту) права вимоги, що випли-
ває з контрактів з продажу товарів, що укладені 
між постачальником і його замовниками (дебі-
торами), за виключенням тих, що відносяться до 
товарів, що закуплені в основному для їх власно-
го, сімейного або домашнього користування;

 фактор повинен прийняти на себе не менше 
двох таких обов’язків:

а) фінансування постачальника;
б) ведення обліку за правами вимоги;
в) інкасація дебіторської заборгованості;
г) захист від неплатоспроможності дебіторів [13].

Таким чином, враховуючи перелік послуг, що на-
даються Фактором Постачальнику, слід казати 
не про факторинг, а про комплекс послуг, що на-

зиваються факторинговими послугами.
2. факторингові послуги без попереднього фі - 

нансування. Факторинг з попередньою оплатою перед-
бачає негайну оплату розрахункових документів поста-
чальника, як тільки їх буде надано фактору, фактично 
фактор здійснює кредитування постачальника в той 
час, як факторинг без попередньої оплати передбачає 
зобов’язання оплатити передані постачальником роз-
рахункові документи на зафіксовану в договорі дату, як 
правило, в день оплати документів боржниками.

3. Послуги міжнародного факторингу. У той час, 
коли внутрішній факторинг передбачає, що постачальник, 
покупець і фактор перебувають під юрисдикцією однієї 
країни, при зовнішньому факторингу суб’єкти факторин-
гової угоди перебувають під юрисдикцією різних країн.

У міжнародній торгівлі використовується чотири 
моделі факторингу:
 двофакторний;
 прямий імпортний;
 прямий експортний;
 back-to-back.

Двофакторна модель дозволяє розділити функції 
і ризики між імпорт-фактором, що знаходиться в країні 
імпортера, та експорт-фактором, що знаходиться в краї-
ні експортера.

Прямий імпортний факторинг має на меті забез-
печення платежів. Він має сенс тільки в тому випадку, 
коли експорт виконується в одну країну. Якщо експортер 
має контрагентів у багатьох країнах, то укладання фак-
торингової угоди з факторинговою компанією своєї кра-
їни буде більш вигідним, ніж укладання кількості прямих 
угод з факторинговими компаніями інших держав.

Прямий експортний факторинг не передбачає під-
ключення факторингової фірми в країні імпортера. При 
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цьому факторингова компанія стикається зі значними 
труднощами при оцінці кредитоспроможності закор-
донних клієнтів та інкасуванні вимог.

Back-to-back (бек-ту-бек) передбачає фінансуван-
ня вимог концернів. Реалізація такої угоди схожа на 
комбінацію двофакторної схеми та звичайного внутріш-
нього факторингу.

Міжнародний факторинг дозволяє імпортеру на 
постійній основі отримувати товар з відстроченням 
платежу (до 90 днів). Зобов’язання сплати покладається 
на імпортера після приймання товару за якістю і кіль-
кістю. Факторинг відкриває унікальні можливості для 
підприємств, що імпортують товари в Україну, що вза-
галі є звичайним товарним кредитом.

4. Додаткові факторингові послуги включають:
 страхування постачальника від кредитного ри-

зику;
 інформування клієнтів факторингових компаній 

(банків) про платоспроможність потенціальних 
партнерів і встановлення кредитного ліміту на 
випадок поставки товару такому контрагенту;

 надання гарантій по платежах в інших країнах;
 консалтингові послуги;
 спільні з клієнтами проекти, PR-акції, прове-

дення семінарів, конференцій, публікації статей 
та інші.

Основними учасниками факторингової операції є 
Клієнт, Фактор і Дебітор (дебітори). Основ ним 
учасником є Фактор (посередник), тобто комер-

ційний банк або факторингова компанія, який в проце-
сі факторингової угоди взаємодіє не тільки з клієнтом 
(постачальником товарів), а і з його дебіторами (покуп-
цями). Дебіторів зазвичай декілька, часто їх кількість 
може досягати декількох десятків.

Для розуміння сутності факторингових операцій їх 
додатково можна класифікувати за багатьма ознаками:
 за секторами ринку (внутрішній, зовнішній);
 залежно від повідомлення дебіторів клієнта 

про перевідступлення ним прав вимоги боргу 
(конвенційний /відкритий/ та конфіденційний /
закритий/);

 залежно від характеру взаємовідносин між 
фактором і постачальником (з правом регресу 
та без права регресу). У першому випадку по-
стачальник несе ризики за борговими вимога-
ми, а у другому фактор бере на себе ризик щодо 
одержання грошових коштів від покупців;

 за набором послуг, що включає факторинг (з пов - 
ним і частковим набором послуг). 

 залежно від перевідступлення боргових вимог 
(з перевідступленням усіх боргів або їх частки);

 залежності від порядку оплати боргових вимог 
(попередньо оплачений і без попередньої оплати).

Слід відзначити, що факторинг, який є дуже попу-
лярним на Заході, робить на українському ринку кредит-
них послуг тільки перші нерішучі кроки. Факторингова 
послуга стоїть у точці перетину інтересів фінансового і 
реального секторів економіки. З одного боку, для під-
приємств – це один з найприйнятніших видів кредиту-

вання, з іншого, – для банків – один з найризикованіших 
видів банківських операцій, які самі банки називають 
«нетрадиційними». З одного боку, для підприємств – це 
життєво необхідне джерело поповнення обігових ко-
штів, з другого – невміння і небажання менеджерів бан-
ків виконувати та обліковувати ці операції.

Стримуючим фактором розвитку факторингу, фор-  
фейтингу, лізингових і гарантійних операцій в 
Україні є недостатньо стійкий фінансовий стан 

самої кредитно-фінансової системи. Йдеться саме про 
кредитно-фінансову систему, бо виконання факто рин-
гових операцій не є прерогативою банків. Автор вважає, 
що цю нішу повинні заповнювати са ме небанківські 
кредитно-фінансові заклади, тобто факторингові ком-
панії, яких на сьогодні в Україні налічується одиниці. 
Зрозуміло, що виконання факторингових операцій по-
в’язане з підвищеним ризиком. Фактор повинен робити 
оцінку кредитних ризиків на підґрунті висновків про 
економічну ситуацію в країні в цілому (на макрорівні) 
і кредитоспроможності позичальника. Складність ана-
лізу ризику при плануванні виконання факторингової 
операції вимагає глибокого вивчення менеджерами 
факторингових компаній природи факторингу та меха-
нізму його функціонування.

Саме визначення рівня ризику факторингової 
операції лягає в основу розрахунку плати за послугу, яка 
також залежить від виду факторингу, кредитоспромож-
ності постачальника, розміру процентної ставки за кре-
дит, а також від строку перебування ресурсів фактора в 
розрахунках з покупцем. 

Але, незважаючи на достатньо високий рівень пла-
ти за факторинг, факторингові операції вигідні як поста-
чальнику, так і фактору, бо використання факторингу 
постачальником дає йому змогу, зокрема:
 прискорити одержання грошових коштів за 

відвантажені товари (роботи, послуги);
 зменшити ризик появи сумнівних боргів;
 поліпшити процес інкасування боргів;
 оперативно одержати від фактора кредит;
 зменшити витрати, пов’язані з обліком та інка-

сацією боргів.
Недоліком факторингу для постачальника є вища 

вартість цієї операції порівняно зі звичайним кредитом.
Використання факторингу фактором:
 дає змогу фактору поліпшити обслуговування 

клієнтів та залучити нових;
 збільшити і диверсифікувати джерела доходів.

Недоліком факторингу для фактора є високий ри-
зик цієї операції.

Оскільки факторинг є особливою формою креди-
ту, його надання, як і надання кредиту, оформлюється 
шляхом укладання договору тільки в письмовій формі, 
який визначає зобов’язання і відповідальність сторін. 
Після укладання договору про факторинг банком за по-
забалансовими рахунками обліковується сума, яку він 
зобов’язується сплатити своєму клієнту в оплату нада-
них ним відповідних документів, передбачених догово-
ром про факторинг [14, с. 643]:
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Дебет – Наданні зобов’язання з кредитування.
Кредит – Контррахунок позабалансу – на загальну 

суму факторингової угоди.
Після отримання платіжних документів клієнта 

банк обліковує їх на позабалансовому рахунку:
Дебет – № 9800 «Розрахункові документи за фак-

торинговими операціями».
Кредит – Контррахунок позабалансу – за номі-

нальною вартістю платіжних документів.
При купівлі у клієнта права на стягнення його де-

біторської заборгованості банк здійснює проводки:
Дебет – № 2030 «Розрахунки суб’єктів господар-

ської діяльності за факторинговими операціями».
Кредит – Поточний рахунок клієнта, Коррахунок – 

на суму, що сплачена клієнту в оплату платіжних доку-
ментів.

Водночас, сплачена клієнту сума відображається 
відповідним записом за позабалансовими рахунками як 
зменшення зобов’язань банка перед клієнтом:

Дебет – Контррахунок позабалансу.
Кредит – Зобов’язання з кредитування, надані – 

на суму, що сплачена клієнту.
Якщо умовами договору про факторинг передба-

чено, що після отримання суми боргу від дебітора клієн-
та банк: а) за рахунок цієї суми погашає наданий клієнту 
кредит; б) утримує свій дохід із залишку отриманої суми 
і решту повертає клієнту, тоді здійснюються проводки:

Дебет – Коррахунок, поточний рахунок боржника – 
на суму, оплачену боржником.

Кредит – № 2030 «Рахунки суб’єктів господарської ді-
яльності за факторинговими операціями» – на суму, аван-
совану клієнту за відповідним платіжним документом.

Кредит – Поточний рахунок клієнта, Коррахунок – 
на суму залишку дебіторської заборгованості банку за 
відповідним прийнятим платіжним документом за ви-
рахуванням доходів банку.

Кредит – № 2038 «Нараховані доходи за факто-
ринговими операціями із суб’єктами господарської ді-
яльності» – на суму раніше нарахованих доходів за цією 
операцією.

Кредит – Доходи (рахунки № 6023, 6110, 6111) – на 
суму доходів за цією операцією, що не були нараховані.

Одночасно банк повинен здійснити часткове або 
повне списання з позабалансових рахунків докумен-
тів за факторинговими операціями, що були оплачені 
боржником:

Дебет – Контррахунок позабалансу.
Кредит – № 9800 «Розрахункові документи за фак-

торинговими операціями» – на суму, що сплачена за 
цими платіжними документами боржником.

Якщо за умовами договору дебітор виплачує борг 
безпосередньо клієнту, тоді клієнт після отримання пла-
тежу має здійснити розрахунок з банком:

Дебет – Поточний рахунок клієнта.
Кредит – № 2030, 2038, 6023, 6110, 6111 – на суму 

заборгованості клієнта за цією факторинговою операці-
єю та доходами банку.

Особливістю факторингової операції є те, що кре-
дит надається одній особі, а фактичним платником за 
нею є інша особа, тому слід передбачити відповідний 

контроль за якістю такого кредиту. Обов’язково, на дум-
ку автора, необхідно враховувати фінансовий стан плат-
ника, що може не бути клієнтом банку (хоча це майже 
нереально в теперішньому періоді кризи неповернення 
кредитів), особливо за відсутністю права регресу.

У разі прострочення оплати боргу за факторинго-
вою операцією або визнання заборгованості сумнівною 
її облік, а також облік резервів під неї, здійснюється ана-
логічно до обліку інших кредитів.

Якщо договором про факторинг передбачено пра-
во регресу банку до клієнта за непогашеною за-
боргованістю, після пред’явленння регресних ви-

мог банк здійснює облік відповідної заборгованості за 
кредитними рахунками або рахунком № 2093 «Сумнівна 
заборгованість за рахунками суб’єктів господарської ді-
яльності за факторинговими операціями» залежно від 
фінансового стану одного з боржників: свого клієнта 
або його дебітора. Якщо із пред’явленням регресних ви-
мог банк втрачає право вимоги до первинного платника 
за операцією, то облік заборгованості ведеться лише у 
відношенні до клієнта, з яким була укладена угода про 
факторинг. При цьому банк повертає клієнту непогаше-
ні платіжні документи за цією операцією:

Дебет – Контррахунок позабалансу.
Кредит – № 9800 «Розрахункові документи за фак-

торинговими операціями» – на номінальну суму платіж-
них документів, за якими пред’явлені регресні вимоги.

Процентні та комісійні доходи, прирівняні до про-
центних, відображаються за рахунком № 6023 «Про-
центні доходи за рахунками суб’єктів господарської 
діяльності за факторинговими операціями». Комісійні 
доходи від факторингу банк розподіляє між рахунками 
№ 6110 «Комісійні доходи від операцій з розрахунково- 
касового обслуговування клієнтів» та № 6111 «Комісійні 
доходи від кредитного обслуговування клієнтів» відпо-
відно до суті отриманих доходів [15].

 ВИСНОВКИ
В економічній літературі існують різні думки про 

зміст факторингової послуги та віднесення її до того чи 
іншого сегмента кредитно-фінансового механізму. Ці 
визначення знаходяться в межах визначень від купів-
лі безнадійних боргів до довгострокового врахування 
векселів. Багато авторів вважають факторинг різнови-
дом торговельно-комісійної операції, що узгоджується 
з кредитуванням обігового капіталу клієнта, дехто опе-
рації відносить до активно-комісійних-консалтингових, 
інші – до різновиду кредиту.

Розглянувши проблему відсутності офіційно затвер-
дженої методології обліку факторингових операцій, автор 
пропонує власне бачення такого обліку в такому вигляді, 
який був наведений вище. Поперше, він не конфліктує з 
визначенням факторингу та іншими поняттями, що міс-
тяться в Цивільному Кодексі України [3], не протирічить 
Закону України «Про банки і банківську діяльність» [4] та 
іншим нормативно-правовим актам України.

Подруге, автор зробив спробу розділити бухгал-
терський облік операцій факторингу за відмінними кла-
сифікаціями.
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Потретє, було доведено, що, незважаючи на те, 
що факторинг є кредитною операцією, облік факторингу 
і кредиту в його звичайній грошовій формі відрізняється 
не тільки кількістю проводок, а і балансовими рахунками.

У роботі було визначено основні переваги вико-
ристання факторингу для підприємств:
 одержання додаткового прибутку за рахунок 

можливості збільшити обсяг продажу, одержав-
ши від банку-фактора необхідні для цього обо-
ротні кошти;

 економія на невиправданих витратах, пов’яза-
них з одержанням банківського кредиту;

 економія за рахунок появи можливості закупо-
вувати товар у своїх постачальників за більш 
низькими цінами;

 захист від втрат при несплаті чи несвоєчасній 
оплаті дебіторами за поставлений їм товар та 
інші;

 факторингове фінансування супроводжується 
управлінням дебіторською заборгованістю, що 
дає підприємству економію на оплаті додатко-
вих робочих місць і додаткового робочого часу 
співробітників, відповідальних за контроль за 
дебіторською заборгованістю та залучення фі-
нансових ресурсів.

Банк при виконанні факторингової послуги фак-
тично не має вигоди більшої, ніж від надання зви-
чайного кредиту, але під час адміністративного 

регулювання НБУ так званих «кредитних стель» обмеж-
ується саме обсяг надання кредитів, а не надання фак-
торингових послуг, і банк може цим скористатися цим 
для збільшення своїх доходів навіть у періоди жорстких 
фінансових обмежень.                    
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