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У статті висвітлено теоретичні засади договору факторингу, використання його як 
фінансового інструменту на ринку банківських послуг як на вітчизняному, так і на 
міжнародному рівнях. Досліджено зарубіжний досвід використання факторингових 
послуг. Проаналізовано перспективи розвитку факторингу з урахуванням особливос-
тей економіки України; розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму регу-
лювання розвитку факторингових послуг в Україні. 

Описано характер і зміст договору факторингу як у національному, так і в зару-
біжному вимірі. У статті також аналізується специфіка вимоги, повноважень сторін, 
змісту та предмету договору. Здійснений порівняльно-правовий аналіз специфічних 
особливостей договору факторингу та цесії, які є схожими за змістом, визначені їх 
якісні та кількісні відмінності. 

Визначені основні ознаки, які вирізняють договір факторингу від інших подібних: 
диспозитивний характер виникнення правовідносин, спеціальні вимоги щодо сторін 
договору (фактору); предмет зобов’язання (суто грошові вимоги); договір може мати 
місце і за наявності домовленості між клієнтом та боржником про заборону відсту-
плення права вимоги або його обмеження, але при цьому клієнт не звільняється від 
обов’язку перед боржником щодо виконання тієї заборони. Сферою застосування 
факторингу здебільшого є коло підприємницьких відносин, а спрямовується він на 
усунення недостатності оборотних коштів. Договір факторингу також має і окремі 
риси кредитного договору. 

У статті йдеться також про застосування глобальної цесії за договором міжнарод-
ного факторингу. В основу договору міжнародного факторингу покладено «гло-
бальну цесію», що передбачає можливість уступки факторові прав грошових вимог, 
які виникають у його комерційній практиці, в тому числі і гіпотетичної дебіторської 
заборгованості. Диспозитивність сторін у виборі функцій фактора за договором між-
народного факторингу забезпечує варіативність факторингових операцій у комер-
ційній практиці.
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Висвітлюється можливість проведення факторингових операцій, за якими факто-
ром надаються посередницькі послуги. Досліджено співвідношення послуг, які нада-
ються фактором із уступкою права грошової вимоги під час проведення міжнародних 
факторингових операцій. 

Мета і цілі статті. Метою написання статті є проведення аналізу чинного законо-
давства та доктринальних підходів у визначенні договору факторингу, його правової 
природи та видів, а також дослідження міжнародного договору факторингу та вияв-
лення проблем, які з цього випливають.

Ключові слова: факторинг, договір факторингу, зобов’язання, цесія, ринок факто-
рингових послуг, міжнародний факторинг, фактор, боржник, ризик, послуга, клієнт, 
заборгованість, посередницькі функції, вимога.
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This article highlights the theoretical foundations of the factoring agreement, its use as 
a financial instrument in the market of banking services both domestically and internationally. 
Foreign experience in the use of factoring services is studied. Prospects for the development 
of factoring are analyzed taking into account the peculiarities of the economy of Ukraine; 
proposals for improving the mechanism for regulating the development of factoring services 
in Ukraine have been developed.

The nature and content of the factoring agreement in both national and foreign dimensions 
are described. The article also analyzes the specifics of the requirements, powers of the parties, 
the content and subject of the contract. A comparative legal analysis of the specific features 
of the factoring agreement and cession, which are relatively similar in content and identified 
qualitative and quantitative differences.

The main features that distinguish the factoring agreement from other similar ones are 
identified, such as: dispositive nature of the legal relationship, special requirements for 
the parties to the agreement (factor); the subject of the obligation (purely monetary claims); 
the contract may also take place if there is an agreement between the client and the debtor on 
the prohibition of assignment of the right of claim or its restriction, but the client is not released 
from the obligation to the debtor to comply with that prohibition. The scope of factoring is 
usually the range of business relations, as well as the focus on eliminating the lack of working 
capital, the factoring agreement also has some features of the loan agreement.
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The article also deals with the application of the global cession under the international 
factoring agreement. The basis of the international factoring agreement is a “global cession”, 
which provides for the possibility of assigning to the factor the rights of monetary claims 
arising in its commercial practice, including – hypothetical receivables. Under an international 
factoring agreement, the factor may provide any of these services in different proportions. 
Dispositiveness of the parties in the choice of factor functions under the international 
factoring agreement provides variability of factoring operations in commercial practice

The possibility of conducting factoring operations, according to which factor intermediary 
services are provided, is highlighted. The correlation of services provided by the factor with 
the assignment of the right of monetary claim during international factoring operations is 
investigated

The purpose and objectives of the article. The main purpose of writing this article is to 
analyze the current legislation and doctrinal approaches to certain factoring agreements, its 
legal nature and types, as well as to study the international factoring agreement and identify 
the problems arising from it.

Key words: factoring, factoring agreement, obligations, cession, factoring services market, 
international factoring, factor, debtor, risk, service, client, debt, intermediary functions 
requirement.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Договір факторингу у правовій сис-
темі України вважається одним із відносно нових, тому і механізм застосування ще 
здебільшого застосовується у цивільно-правових відносинах, хоча його основна мета 
спрямована на поліпшення фінансового становища підприємств. Оскільки нині біз-
нес потерпає від наслідків економічної кризи, варто розглянути правову доктрину, 
зміст, основи національного та міжнародного факторингу для поліпшення економіч-
ного становища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Факторингу присвячено низку нау-
кових праць. Серед зарубіжних науковців варто виділити праці Б. Гапа, У. Томаса, 
М. Формана, Дж. Гілберта, Ф. Селінджера. Серед вітчизняних авторів Ю. Попов порів-
нює законодавство України з регулювання факторингових операцій зі світовим досві-
дом, Л. Новоселова розглядає сутність договору факторингу, його переваги та недо-
ліки, А. Жалинська та А. Токунова розглядають проблеми та перспективи розвитку 
договору факторингу в Україні. Однак деякі питання залишаються не розкритими до 
кінця, тому потребують подальшого вивчення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття договору факторингу визна-
чено у Цивільному кодексі, «за яким одна сторона (фактор) передає або зобов’язу-
ється передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату 
(у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов’язується 
відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника)» [1].

У практиці факторинг тривалий час (до кінця 90-х років XX ст.) використовувався 
здебільшого як договір цесії. Це пов’язано з тим, що відступалася лише прострочена 
дебіторська заборгованість. Факторингове обслуговування раніше носило характер 
угод без надання комплексу страхових, інформаційних, облікових, консалтингових 
та інших послуг, що відповідало тогочасним уявленням світових стандартів вчинення 
факторингових операцій. 

В сучасних умовах договір факторингу часто порівнюють із цесією, однак він має 
низку істотних відмінностей. Варто виділити особливості договору факторингу: 

1) диспозитивний характер правовідносин;
2) предмет зобов’язання (грошова вимога);
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3) послуга надається фактором за плату;
4) фактор передає у розпорядження другої сторони грошові кошти.
Відповідно до цивільного законодавства «участь у відносинах факторингу беруть 

три сторони. Перша сторона – клієнт, який є первісним кредитором для боржника, 
тобто він є постачальником послуг за базовим або ж генеральним договором. Клі-
єнтом можуть бути лише фізичні або юридичні особи підприємницької діяльності. 
Інша сторона – фактор, який є другим кредитором для боржника. Він надає грошові 
кошти у розпорядження клієнта за стягнення відповідної плати та надає інші додат-
кові послуги в межах договору факторингу. Фактором може виступати тільки банк 
або фінансова установа, якій надано законом право на здійснення таких послуг. Третя 
сторона – боржник, так званий дебітор, який є покупцем або ж замовником за первіс-
ним договором. Відповідно до судової практики, якщо договір уклала особа (фактор), 
яка не є фінансовою установою, то такий договір визнається недійним» [2].

Здебільшого договір факторингу застосовується у підприємницьких відносинах 
і через свою спрямованість на усунення недостатніх коштів має і окремі риси кредит-
ного договору. За його допомогою регулюються цивільно-правові відносини з при-
воду представлення фінансової послуги, яка надається переважно комерційними 
банками і складається з сукупності банківських операцій у вигляді багаторазових 
угод, які в сукупності становлять своєрідну кредитну лінію [3, с. 6]. 

В юридичній науці вирізняють різні види договору факторингу залежно від крите-
ріїв. Так, залежно від взаємодії у відносинах між клієнтом і фактором виділяють фак-
торинг із правом регресу та без права регресу. У разі факторингу із регресом, фак-
тор, який не отримав грошей від боржника, має право через певний строк вимагати 
кошти у клієнта та сплати комісії за користування фінансовими ресурсами. У такому 
випадку фактор бере на себе ризик щодо невчасної сплати, але кредитний ризик несе 
клієнт. Факторинг без регресу передбачає, що ризик несплати боргів клієнта повні-
стю переходить до фактора [4].

Т.А. Говорушко «за критерієм умови про право регресу фактора до клієнта виділяє 
окремий вид факторингу із частковим регресом, сутність якого полягає у тому, що 
ризик порушення боржником відступленого зобов’язання з оплати відвантажених 
товарів або наданих послуг поділяється між фактором і клієнтом» [5, с. 35].

Нормативна база міжнародного факторингу закріплена у Конвенції УНІД-
РУА «Про міжнародний факторинг» (далі – Конвенція), підписаній у місті Оттава 
1988 року [6]. Конвенція була прийнята у зв’язку з відсутністю спеціальних норм фак-
торингу у національному законодавстві держав, а також через відмінність застосу-
вання, в результаті чого відбувалася колізія.

Відповідно до статті 1 Конвенції «під договором міжнародного факторингу розу-
міють договір, за яким постачальник відступає право грошової вимоги, яке випливає 
з договорів купівлі-продажу товарів, укладених між постачальником і його покупцями 
(боржниками), крім договорів купівлі-продажу товарів, придбаних насамперед для 
їхнього особистого, сімейного або домашнього використання. Фактор же має вико-
нувати принаймні дві з таких функцій: фінансування постачальника, включаючи 
надання позики та здійснення авансових платежів; ведення обліку (головної бухгал-
терської книги) щодо дебіторської заборгованості; пред’явлення до сплати грошових 
вимог; захист від несплат боржників. Крім того, боржники повинні бути повідомлені 
про відступлення права грошової вимоги» [6].

А.А. Приходько стверджує, що «договір міжнародного факторингу містить ознаки 
договору уступки права грошової вимоги та агентського договору – договору поруки 
і договору позики (кредиту). Крім того, здебільшого договір міжнародного факто-
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рингу містить ознаки договору оплатного надання послуг (підряду). На думку нау-
ковця, подібна особливість договору міжнародного факторингу зумовлена існуван-
ням відкритого та закритого видів факторингу, які є близькими з економічної точки 
зору, проте відмінними за своєю правовою природою» [7, c. 58].

Іспанська правова система наділяє фактора за відповідною угодою адміністратив-
ною функцією, яка передбачає сплату грошових вимог чи бухгалтерського обліку 
клієнта [8]. Договір міжнародного факторингу не передбачає передачу права вимоги 
фактору. Уступка права вимоги за договором має скоріше технічний характер, а дого-
вір факторингу переходить у договір комісії. Істотною умовою змісту договору між-
народного факторингу є саме уступка грошової вимоги. 

Міжнародний факторинг має притаманні ознаки міжнародної цесії. Але є певні 
відмінності, наприклад, відповідно до договору факторингу фактор може набути 
вимог, які є зараз, так і тих, які будуть у майбутньому. Сторонами факторингу 
завжди виступає спеціалізована фінансова установа та постачальник. Відступлення 
права вимоги здебільшого здійснюється незалежно від наявності заборони на 
уступку права грошової вимоги. Відповідно до статті 6 Конвенції «уступка права 
грошової вимоги є дійсною, незважаючи на будь-яку угоду між постачальником 
і боржником, яка забороняє таке відступлення» [6]. За умовами договору міжнарод-
ного факторингу обмежується переуступка права грошової вимоги, якщо умовами 
договору факторингу проведення подальшої уступки права грошової вимоги забо-
роняється.

В основі договору міжнародного факторингу лежить «глобальна цесія», що перед-
бачає уступку всього обсягу дебіторської заборгованості постачальника (клієнта) до 
боржника [9, с. 147]. Саме тому загальний обсяг прав грошової вимоги не можливо 
точно визначити в момент укладення угоди. Фактор не може набути необмеженого 
обсягу заборгованості, а може надавати посередницькі функції щодо грошової вимоги. 
Фактор відповідно до договору виконує свої функції як довірчий постачальника.

Обсяг прав грошових вимог, що передаватиметься факторові, визначатиметься вар-
тістю послуг, які надаються фактором за договором факторингу. В подібних випадках 
фактором встановлюється ліміт, в межах якого фактор бере на себе функцію оплати 
прав грошових вимог і зменшення фінансових ризиків у зв’язку з набуттям прав гро-
шових вимог [10, с. 92].

Виконання фактором посередницьких функцій набуває особливої актуально-
сті під час проведення операцій old style factoring. Крім надання фактором функції 
страхування ризику неплатежів, фактор бере на себе функцію інкасації платежів, 
бухгалтерського обліку рахунків постачальника з приводу уступленої дебіторської 
заборгованості. Набуваючи права грошових вимог до боржників, фактор особисто 
зацікавлений у контролі над операціями клієнта, в тому числі і шляхом проведення 
бухгалтерського обліку клієнта [11, с. 43].

Висновки. Отже, договір факторингу є відносно новим у правовій системі України, 
тому механізм його застосування не досить часто застосовується у правовідносинах. 
Він передбачає право передачі грошової вимоги за відповідну плату та має низку осо-
бливостей, які відрізняють його від інших схожих договорів: характеризується диспо-
зитивним характером, предметом зобов’язання є грошова вимога, послуга надається 
фактором за плату, фактор передає у розпорядження другої сторони грошові кошти. 
Існує два види цього договору: 1) із регресом, відповідно до якого фактор, який не 
отримав грошей від боржника, має право вимагати кошти та комісію за їх користу-
вання у клієнта; 2) факторинг без регресу, який передбачає, що ризик несплати борж-
ників клієнта повністю переходить до фактора.
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Виникнення механізму регулювання міжнародного факторингу пов’язано із від-
сутністю спеціальних норм факторингу у національному законодавстві держав, 
а також через відмінність застосування, в результаті чого відбувалася колізія. Норма-
тивна база міжнародного факторингу закріплена у конвенції УНІДРУА «Про міжна-
родний факторинг». В основу змісту договору міжнародного факторингу покладено 
«глобальну цесію», що передбачає уступку всього обсягу дебіторської заборгованості 
постачальника (клієнта) до боржника.
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