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В умовах сучасної економічної кризи у підприємств малого та
середнього бізнесу гостро відчувається дефіцит ліквідних коштів. У зв’язку з
цим, на практиці постає проблема пошуку дешевого та ефективного
залучення оборотних фінансових ресурсів. Джерелом залучення таких
фінансових ресурсів є факторингові операції, які надаються банками.
Над питанням дослідженя переваг і недоліків факторингових послуг
працювало багато вчених як в Україні так і закордоном, а саме: О.І.
Береславська, А.М. Мороз, О.М. Наконечний, Е.Д. Доллан, Р. Кембелл.
Більшість клієнтів вважають факторинг занадто дорогою послугою.
На даний момент вартість такого фінансування складає приблизно 0,1% від
суми наданого кредиту за добу. На перший погляд це значно дорожче, ніж
банківські кредити. Щоб переконатися у перевагах факторингу, необхідно
підрахувати реальний зиск від фінансування за його рахунок [1].
Порівняльний аналіз кредиту та факторингу
Критерії
Факторинг
Кредит
Відсотки за користування 0,1% на добу
23% річних (у гривнях)
грошовими коштами
Забезпечення
немає
Нотаріальне
оформлення
0,1%
вартості
заставного
майна.
Експертна оцінка застави
немає
Від 200 до 3000 грн.
Страхування заставного
немає
Автотранспорт від 4,5%
майна
до 6%. Майно від 0,15%
до 1,5%.
Комісійні
за
розгляд
немає
Від 50 до 1000 грн.
(оформлення) документів
Комісійні
за
видачу немає
Від 50 до 1000 грн.
грошових коштів
З наведеної таблиці ми бачимо, що факторинг є дешевшою послугою
ніж банківський кредит, адже ні плати за експерту оцінку застави, ні за
страхування заставного майна, ні за розгляд документів і за видачу грошових
коштів у факторингу немає. А отже, більш вигідною є факторинг у
порівнянні із банківським кредитом.

Факторингові послуги є найбільш ефективними для малих та середніх
підприємств, так як вони відчувають фінансові труднощі у зв’язку з
несвоєчасним погашенням боргів дебіторами та обмеженістю доступних
джерел кредитування, і тому факторинг для них є вигідним.
Випадки, які нівелюють використання факторингових послуг для
підприємств:
Якщо підприємства з великою кількістю дебіторів, заборгованість
кожного з яких складає невеликі суми;
Якщо
підприємства,
які
виробляють
нестандартну
або
вузькоспеціалізовану продукцію;
Якщо підприємства займаються бартерними операціями.
Внаслідок проведення факторингової операції клієнт підприємства
отримує можливість швидше розрахуватися за своїми боргами, запобігти
появі сумнівних боргів, скоротити можливі втрати, що виникли через
затримку платежів, та інші вигоди, за що він виплачує фактору певний
відсоток.
Недоліки факторингових послуг:
1) клієнт не відповідає перед фактором за невиконання або неналежне
виконання боржником свого обов’язку, якщо даний договір є безрегресним;
2) якщо боржник не буде належним чином повідомлений про заміну
кредитора, він має право здійснити платіж клієнтові, і в цьому випадку буде
повністю звільнений від свого обов´язку;
3) якщо сума, одержана фактором від боржника, виявилася меншою
від суми боргу, клієнт зобов´язаний сплатити факторові залишок боргу.
4) відсутність професійних навичок та досвіду роботи учасників ринку
факторингу.
Отже, зважаючи на всі зазначені переваги та недоліки використання
факторингових послуг, вважаємо, що для підприємств Порівнявши всі
недоліки і переваги факторингових послуг підприємств дрібного і середнього
бізнесу факторинг – є визначальною формою фінансування. Використання
факторингу надає змогу керівництву і працівникам сконцентруватися на
виробничих проблемах і максимізації прибутку, прискорити одержання
більшої частини платежів, гарантує повне погашення заборгованості і знижує
витрати з ведення рахунків.
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