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Кузьмін О. Є., Волович О. Б. Фактори впливу на заборгованість підприємства та їх класифікація
У статті проаналізовано підходи до класифікації факторів заборгованості підприємства. З метою розроблення ефективних методів управління за-
боргованістю її фактори впливу запропоновано поділити на три групи – фактори макросередовища підприємства, фактори його безпосереднього 
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Заборгованість підприємства здійснює значний, 
як правило, негативний вплив на його фінансово
май новий стан. Проте, уникнути її повністю прак

тично неможливо, та й недоцільно, оскільки вона є 
об’єктивним явищем в економіці як результат фінансово
господарських відносин між її суб’єктами. Для мініміза
ції негативного впливу заборгованості вона неодмінно 
повинна стати об’єктом управління з боку менеджменту 
підприємства.

Ефективне управління заборгованістю підприєм
ства потребує поінформованості його менеджменту про 
характер впливу факторів, які зумовили її виникнення та 
існування, оскільки найдієвішим є управління, спрямо
ване саме на усунення чи послаблення впливу факторів 
для того, щоб попередити чи мінімізувати негативний 
вплив заборгованості на фінансовомайновий стан під
приємства, а не ліквідовувати наслідки такого впливу.

Проблема управління різними видами заборгованос
ті підприємства була предметом дослідження в працях ба
гатьох науковців, зокрема, Власової І. О., Куденка Г. О., Кузне

цової С. А., Литовченко Е. Ю., Лігоненко Л. О., Нашкер
ської М. М., Новікової Н. М., Остапченко Н. В., Сурні  
ної К. О., Федорченко О. Є., Храпкіної В. В., Чернен 
ко Л. В. та інших. Проте, об’єктами їхніх досліджень, як 
правило, були або дебіторська заборгованість, або кре
диторська заборгованість чи зобов’язання, а заборгова
ність як узагальнена економічна категорія практично не 
розглядалась.

Зважаючи на те, що в наукових джерелах категорія 
заборгованості синтезовано практично не розглядаєть
ся, то відповідно і фактори, що на неї впливають, також 
не стали об’єктом повноцінних наукових досліджень. 
Проте, в окремих наукових публікаціях наведені факто
ри впливу на дебіторську заборгованість підприємства 
та його зобов’язання.

Метою статті є дослідження класифікації факторів 
впливу на заборгованість підприємства з метою розроблен
ня в подальшому ефективних методів управління нею.

Більшість науковців поділяють фактори впливу на 
формування дебіторської заборгованості на зовнішні та 
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внутрішні. Лігоненко Л. О., Нашкерська М. М., Чернен
ко Л. В. до зовнішніх факторів відносять стан економіки 
в країні та економічну політику уряду; податкову систе
му в державі; стан розрахунків у країні; рівень інфляції; 
збалансованість грошової та товарної маси, розвиток 
кредитних відносин та ефективність грошовокредитної 
політики НБУ; вид продукції; обсяг ринку та рівень його 
насиченості [1, с. 29; 2, с. 137; 3, с. 35]. Деякі автори, зо
крема Таратута Л. В., об’єднують зовнішні фактори у 
три групи – ефективність грошовокредитної політики 
центрального банку, кредитна політика банків та інших 
фінансових установ, рівень конкурентоспроможності 
га лузі [4, с. 220]. Дубровська Є. В. поділяє зовнішні фак
тори впливу на величину дебіторської заборгованості на 
макроекономічні, соціальні та політичні [5, с. 205]. 

До внутрішніх факторів впливу на формування 
дебіторської заборгованості Лігоненко Л. О., Нашкер
ська М. М., Черненко Л. В. відносять кредитну політику 
підприємства, види розрахунків, що використовуються 
підприємствами, стан контролю за дебіторською забор
гованістю та професіоналізм фінансового менеджменту, 
коректність оформлення договорів з юридичної точки 
зору, період життєвого циклу виробництва та його обся
ги, обсяг кредиторської заборгованості тощо [1, с. 30; 2, 
с. 137; 3, с. 36]. Таратута Л. В. внутрішні фактори об’єднує 
також у три групи – кредитну політику підприємства, 
стратегію та план розвитку підприємства, професіоналізм 
фінансового менеджера [4, с. 221]. Дубровська Є. В. поді
ляє внутрішні фактори на прямі та непрямі [5, с. 205]. 
Єдинак Т. С. пропонує поділяти фактори впливу на ве
личину та структуру дебіторської заборгованості на за
гальноекономічні, галузеві та внутрішні [6, с. 54].

Поділ факторів впливу на дебіторську заборго
ваність на дві групи – зовнішні та внутрішні, 
на нашу думку, є недостатнім з погляду розро

блення ефективних методів управління заборгованістю.  
З групи зовнішніх факторів доцільно виокремити фак
тори, на які менеджери підприємства можуть впливати, 
та фактори, на які менеджери впливу не мають, а мо
жуть лише вживати певних заходів по пристосуванню 
до їхньої дії. Таким чином, зовнішні фактори впливу на 
заборгованість підприємства можна об’єднати у дві гру
пи – фактори макросередовища та фактори безпосеред
нього (мезо) оточення підприємства.

Досліджуючи фактори впливу на дебіторську за
боргованість, на нашу думку, необхідно враховувати що 
саме є об’єктом їхнього впливу. Серед науковців єдиної 
думки щодо об’єкта впливу факторів дебіторської за
боргованості немає. З вищепроведеного аналізу видно, 
що одні автори досліджують фактори впливу на форму
вання дебіторської заборгованості, інші – на її величину 
і структуру, рівень тощо.

Лігоненко Л. О., крім факторів впливу на фор
мування дебіторської заборгованості, наводить ще й 
фактори, що обумовлюють її погашення. Це, зокрема, 
використання інструментів досудового врегулювання 
повернення заборгованості, стягнення заборгованості в 
судовому порядку чи через порушення справи про бан
крутство, професіональність управління дебіторською 

заборгованістю та організація контролю за її погашен
ням [1, с. 32].

На нашу думку, основним фактором погашення де
біторської заборгованості є умови економікоправових 
відносин між суб’єктами такої заборгованості – умови 
договору (для заборгованості за товари, роботи, послу
ги, з виданих авансів тощо) чи законодавчонормативних 
документів (для заборгованості з податків, соціальних 
внесків тощо). Тому доцільніше досліджувати не факто
ри погашення, а фактори непогашення дебіторської за
боргованості.

Підприємству повністю уникнути заборгованості 
в сучасних умовах практично неможливо. Для мініміза
ції негативного впливу на фінансовомайновий стан під
приємства обсяг заборгованості необхідно утримувати 
в межах певного допустимого (оптимального) рівня, на 
величину якого також впливають певні фактори.

Таким чином, до основних об’єктів впливу факто
рів дебіторської заборгованості можна віднести:
 величину і структуру оптимального рівня дебі

торської заборгованості;
 виникнення (формування) дебіторської забор

гованості;
 величину і структуру фактичного рівня дебі

торської заборгованості;
 стан (існування, непогашення) дебіторської за

боргованості.

Зважаючи на те, що заборгованість завжди має як 
мінімум два суб’єкта – дебітора та кредитора, і по
діл її на дебіторську та кредиторську є суб’єктним 

та відображає лише проекцію взаємовідносин заборго
ваності на того чи іншого суб’єкта, можна стверджувати, 
що причини її виникнення не залежать від того, з чиєго 
боку їх досліджувати – дебітора чи кредитора, оскільки 
одна і та ж сума заборгованості, яка в дебітора є креди
торською, а в кредитора – дебіторською, виникає в них, 
як правило, одночасно і зумовлена в обох однією і тією ж 
причиною, що пов’язана з існуванням між ними певних 
економікоправових відносин. Проте, мотивація щодо 
подальшого регулювання заборгованості в її суб’єктів 
може бути різною. Тому узагальнення результатів до
сліджень факторів впливу на дебіторську заборгованість 
методом індукції можна перенести й на явище заборго
ваності підприємства загалом та на кредиторську забор
гованість зокрема, але із урахуванням вектору впливу.

Узагальнивши матеріали наукових праць [1 – 10] 
щодо класифікації факторів дебіторської та кредитор
ської заборгованості та зобов’язань підприємства, мож
на запропонувати такі класифікації факторів макросе
редовища, мезооточення та мікросередовища підприєм
ства, які впливають на виникнення, величину, структуру 
та непогашення його заборгованості (рис. 1 – 3).

Фактори макросередовища підприємства доцільно 
об’єднати у дві групи – економічні та політикоправові 
фактори. До економічних факторів можна віднести стан 
економіки в державі, рівень інфляції, розвиток кре
дитних відносин та кон’юнктура ринку кредитування, 
збалансованість товарної та грошової маси, обсяг рин
ку продукції підприємства та рівень його насиченості, 
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Рис. 1. Класифікація факторів макросередовища, які впливають на заборгованість підприємства

Фактори макросередовища підприємства,
які впливають на його заборгованість

 
Економічні фактори

 
Політико-правові фактори

 Стан економіки в державі та світі загалом

 

Податкова система в державі
та тип податкової політики

 
Державна регуляторна

політика у сфері оплати праці

Розвиток кредитних відносин
та кон’юнктура ринку кредитування

Державна політика у сфері
соціального страхування

 

Законодавчо-нормативне регулювання
формування статутного капіталу,

розподілу прибутку та виплати дивідендів

 

Збалансованість товарної
та грошової маси

Обсяг ринку продукції підприємства
та рівень його насиченості

 

Ефективність функціонування
державних органів влади

(ДПС, Держмитслужби тощо)

Специфіка ринку сировинних
ресурсів підприємства

Політика влади щодо розвитку галузі

Фактори мезооточення підприємства, які впливають на його заборгованість

 
Кількість покупців підприємства

 
Покупці

Платоспроможність конкретних покупців
підприємства

 

 Характер взаємовідносин з покупцями

 

 Кількість постачальників підприємства

 
Фінансово-майновий стан постачальників

 
Постачальники Політика кредитування постачальниками своїх

покупців

 

 

Рівень економічної довіри

 

 

Характер взаємовідносин з постачальниками

 

 

Склад засновників (акціонерів) підприємстваЗасновники,
акціонери,
учасники Платоспроможність засновників

(акціонерів, учасників)

Рис. 2. Класифікація факторів мезооточення, які впливають на заборгованість підприємства
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Рис. 3. Класифікація факторів мікросередовища, які впливають на заборгованість підприємства

Фактори мікросередовища підприємства, які впливають на його заборгованість  

        

Фінансово-майнові фактори  
  Маркетингові фактори  
 

   
Величина та структура
активів підприємства

Маркетингова політика
підприємства  

  
Політика фінансування
активів підприємства

Обсяг реалізації продукції,
товарів, робіт, послуг  

  
Величина та структура
пасивів підприємства

Політика кредитування покупців
 

   

Платоспроможність та ліквідність
підприємства

 
 

Виробничі фактори  

  
Види розрахункових відносин
підприємства  

Період життєвого циклу
виробництва  

  
Сума прибутку, політика його
розподілу  

Вид продукції та структура її
собівартості  

  
Політика податкового
планування на підприємстві  

Обсяги виробництва
на підприємстві  

  
Види забезпечень, які підприємство
може надати  

Фактори менеджменту  

    

Кадрові фактори  
Ефективність контролю
заборгованості фінансовими
менеджерами підприємства

 
  

 Чисельність працівників
підприємства  

 
 Ефективність функціонування

систем контролю якості,
зберігання та витрачання
активів підприємства

 

  
 Рівень заробітної плати

працівників підприємства  
   
 Політика підприємства щодо

оплати праці  

Особистісні характеристики
матеріально-відповідальних осіб

 

 
  
 Якісний склад персоналу

підприємства
 

 
 

Структура діяльності підприємства 

 
 Входження підприємства

до холдингової чи іншої
інтегрованої структури

специфіку ринку сировинних ресурсів підприємства 
тощо. До політикоправових факторів належать по
даткова система в державі та тип податкової політики, 
державна регуляторна політика у сфері оплати праці, 
державна політика у сфері соціального страхування, 
законодавчонормативне регулювання формування ста
тутного капіталу, розподілу прибутку та виплати диві
дендів, ефективність функціонування державних орга

нів влади (ДПС, Держмитслужби тощо), політика влади 
щодо розвитку галузі тощо. На фактори макросередови
ща підприємства його менеджмент впливати не може,  
а може лише пристосуватися до їхньої дії.

Фактори мезооточення підприємства об’єднано 
у три групи за суб’єктами цього оточення – фактори, 
пов’язані із взаємовідносинами із покупцями підпри
ємства, його постачальниками, а також засновниками 
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(акціонерами, учасниками). Ці фактори насамперед 
впливають на дебіторську та кредиторську заборгова
ність підприємства за товари, роботи, послуги, та на за
боргованість із внутрішніх розрахунків.

Фактори мікросередовища підприємства поділе
но на п’ять груп – фінансовомайнові фактори, марке
тингові фактори, виробничі фактори, кадрові фактори 
та фактори менеджменту. Ці фактори є повністю під
контрольні керівництву підприємства, тож їхній вплив 
може бути регульований ним.

ВИСНОВКИ
Вплив заборгованості підприємства на його фінан

совомайновий стан визначається, насамперед, її вели
чиною, структурою, станом та видом, які в свою чергу 
залежать від численних факторів. Дослідження факто
рів впливу на заборгованість суб’єкта господарювання 
з метою розроблення ефективних методів управління 
нею засвідчило доцільність їхнього поділу на три гру
пи – фактори макросередовища підприємства, фактори 
його мезооточення та фактори мікросередовища. Така 
класифікація факторів дає змогу виокремити ті з них, на 
які менеджмент підприємства впливу не має (фактори 
макросередовища), фактори, на які менеджмент може 
впливати частково (фактори мезооточення) і фактори, 
повністю підконтрольні менеджменту підприємства 
(фактори мікросередовища). Перспективою подальших 
досліджень є розроблення методів управління забор
гованістю підприємства, спрямованих на усунення не
гативного впливу факторів мікро та мезооточення під
приємства та пристосування до впливу факторів його 
макросередовища.                    
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