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АНОТАЦІЯ 

Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Удосконалення кредитної політики 

підприємства» 

Бегалієва Астанакула 
Актуальність теми. В сучасних економічних умовах важливого значення набуває 

здатність підприємств забезпечувати високу економічну ефективність в довгостроковому періоді. 

Складність реалізації такої стратегії обумовлена високим ступенем мінливості станів ділового 

середовища. Важливим резервом тут є вдосконалення кредитної політики, тобто комплексу різних 

заходів щодо зміни обсягів кредитів, рівня процентних ставок та строків надання. З огляду на 

вищесказане, дослідження ролі кредитної політики та визначення шляхів щодо її удосконалення. 

Мета і задачі дослідження. Метою магістерської роботи є удосконалення  та оцінка 

ефективності кредитної політики підприємства. В відповідно до поставленої мети в магістерській 

роботі вирішуються такі завдання: 

- Обґрунтування необхідність вдосконалення кредитної політики підприємства на основі 

логістичної концепції. 

- Розробка організаційно-економічні особливості потокових процесів на підприємстві. 

- Розробка  підходів до оптимізації параметрів кредитної політики на основі логістичної 

концепції. 

- Побудувати економіко-математичну модель формування кредитної політики підприємства 

в режимах відстрочки оплати, передоплати і синхронізації потоків. 

- Запропонувати механізм визначення ціни реалізації продукції в умовах запізнювання 

фінансових потоків. 
Об’єктом дослідження є  фінансові та матеріальні потоки підприємства, а предметом – є 

фінансові механізми формування кредитної політики підприємства.  
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали: 

загальнонаукові методи: структурно-логічного аналізу (при побудові логіки та структури 

роботи); узагальнення, систематизації, порівняння, угруповання, аналізу і синтезу (при 

визначенні основних конкурентів) історико-логічний метод (в процесі визначення 

загальних тенденцій розвитку бренду) графічного зображення даних, економіко-

статистичного аналізу (при дослідженні економічних показників підприємства). 

Інформаційною базою виступають нормативно - законодавчі акти України, 

матеріали підприємства, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, в тому числі по 

маркетингу, планування, аналізу та інших спеціальних дисциплін, матеріали науково-

практичних конференцій і періодичної літератури, економічні показники по 

бухгалтерської звітності. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У магістерській 

роботі  розроблено рекомендації щодо удосконалення кредитної політики підприємства.  

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі 

застосування. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

представлений у магістерській роботі матеріал, теоретичні положення та висновки можуть 

бути використані для вдосконалення кредитної політики на підприємстві з метою 

посилення платіжної відповідальності та підвищення ефективності діяльності 

підприємства.  

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи – 51 сторінок,  

таблиць –9, рисунків – 5. 

Перелік ключових слів: кредитна політика, комерційний кредит, оборотний 

капітал, матеріальний потік, фінансовий потік, дебіторська заборгованість, 

кредиторська заборгованість, ефективність. 
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ANNOTATION 
Master's degree qualifying work on a theme the  

"Improving the credit policy of the enterprise" 

Begalieva Astanakula 

 

 

Actuality of theme. In today's economic environment, the ability of enterprises to ensure high 

economic efficiency in the long run is important. The complexity of implementing such a 

strategy is due to the high degree of variability of the business environment. An important 

reserve here is the improvement of credit policy, ie a set of different measures to change the 

volume of loans, interest rates and terms of provision. In view of the above, study the role of 

credit policy and identify ways to improve it. 

The purpose and objectives of the study. The purpose of the master's thesis is to improve and 

evaluate the effectiveness of credit policy of the enterprise. In accordance with the goal in the 

master's work the following tasks are solved: 

- Justification of the need to improve the credit policy of the enterprise on the basis of the 

logistics concept. 

- Development of organizational and economic features of flow processes at the enterprise. 

- Development of approaches to optimization of credit policy parameters based on the logistics 

concept. 

- To build an economic and mathematical model of credit policy of the enterprise in the modes of 

deferred payment, prepayment and flow synchronization. 

- To offer the mechanism of definition of the price of realization of production in the conditions 

of delay of financial flows. 

The object research research is the financial and material flows of the enterprise, and the 

subject - are the financial mechanisms of credit policy of the enterprise. 

Research methods. The methodological basis of the study were: general scientific methods: 

structural-logical analysis (in the construction of logic and structure of work); generalization, 

systematization, comparison, grouping, analysis and synthesis (in determining the main 

competitors) historical-logical method (in the process of determining general trends in brand 

development) graphical representation of data, economic and statistical analysis (in the study of 

economic indicators). 

The information base is normative - legislative acts of Ukraine, materials of the enterprise, 

scientific works of domestic and foreign scientists, including on marketing, planning, analysis 

and other special disciplines, materials of scientific and practical conferences and periodicals, 

economic indicators on accounting. 

The results of their novelty, theoretical and practical. The master's thesis develops 

recommendations for improving the credit policy of the enterprise. 

Recommendations for the use of work indicating the application. The practical significance of the 

obtained results is that the material presented in the master's thesis, theoretical provisions and 

conclusions can be used to improve the credit policy of the enterprise in order to strengthen 

payment responsibility and increase the efficiency of the enterprise. 

The structure and volume of work.The work consists of an introduction, three sections, 

conclusions, a list of sources used. The full text of the master's thesis - 51 pages, tables - 9, 

figures - 5. 

The key words: credit policy, commercial credit, working capital, material flow, financial 

flow, receivables, accounts payable, efficiency. 
 



 

6 

 

ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП 7 

ГЛАВА 1. ВПЛИВ КОМЕРЦІЙНОГО КРЕДИТУ НА КРУГООБІГ 

КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 12 

1.1. Кругообіг оборотного капіталу підприємства 12 

1.2. Роль комерційного кредиту в прискоренні обороту оборотного 

капіталу підприємства 15 

1.3. Еволюція та актуальні завдання вдосконалення комерційного 

кредитування на підприємствах України 19 

  

 ГЛАВА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 40 

2.1. Організаційно-економічні особливості дебіторської та 

кредиторської заборгованостей підприємства 40 

2.2. Організація кредитної політики підприємства на основі логістичної 

концепції 48 

2.3. Система показників оцінки ефективності кредитної політики 

підприємства оптимізації параметрів. кредитної політики підприємства 69 

  ГЛАВА 3. УДОСКОНАЛЕННЯ  КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 78 

3.1. Оптимізація параметрів кредитної політики підприємства 78 

3.2. Управління кредитною політикою підприємства 88 

  ВИСНОВКИ 89 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91 



 

7 

 

 

ВСТУП 

Умови ринкової економіки істотно змінили характеристики ділового 

середовища, критерії оцінки та механізми управління підприємствами 

Україні. В сучасних економічних умовах важливого значення набуває 

здатність підприємств забезпечувати високу економічну ефективність в 

довгостроковому періоді. Складність реалізації такої стратегії обумовлена 

високим ступенем мінливості станів ділового середовища. Важливим 

резервом тут є вдосконалення кредитної політики, тобто комплексу різних 

заходів щодо зміни обсягів кредитів, рівня процентних ставок та строків 

надання. 

Висока конкуренція, необхідність збільшення обсягу продажів і 

прибутку з метою розвитку не дозволяють збувати весь обсяг виробленої 

продукції тільки на умовах передоплати. Тому у підприємств виникає 

об'єктивна потреба в розширенні збуту шляхом надання покупцям відстрочки 

платежів за відвантажену продукцію, тобто комерційного кредиту. У той же 

час сучасний стан взаєморозрахунків між підприємствами характеризується 

високою часткою (около32%) простроченої дебіторської заборгованості, що 

свідчить про необхідність комплексного дослідження проблеми формування 

кредитної політики на підприємствах. 

Традиційні концепції формування кредитної політики вже не в повній 

мірі виправдовують себе. Актуальність теми дослідження зумовлена такими 

недоліками сучасного етапу формування кредитної політики: 

- кредитна політика досліджується локально, тільки на стадії реалізації 

продукції, що не відображає її впливу на інші стадії і ефективність всього 

процесу в цілому; 

- не розкрита потокова природа процесів кредитної політики, що не 

дає змоги використовувати сучасні технології наскрізного управління 

потоковими процесами в рамках динамічної теорії фірми; 



 

8 

 

- система показників ефективності кредитної політики орієнтована 

тільки на локальну оцінку ефективності збутової сфери підприємства; 

- відсутній механізм ефективної сек'юритизації дебіторської та 

кредиторської заборгованостей підприємства; 

- в політиці ціноутворення підприємства не відображені витрати 

формування кредитного ресурсу. 

Питання формування та аналізу кредитної політики підприємства в 

рамках теорії фінансового менеджменту розглянуті в роботах Баєва І.А., 

Бланка І.А., Стоянової Є.С., Ковальова В.В., Сабантуй Б.М., Смагіна В.Н. , 

Снітко JI.T. та інших. 

Проблемам управління процесом розрахунків з покупцями продукції 

присвячені роботи таких українських і зарубіжних вчених, як Перламутров 

B.JL, Буніч П.Г., Лінденбаум В.А., Личагіна М.В., Аукуціонек С., Карпова П., 

Mehta D. , Stanford R., Atkins J. і багато інших. 

Істотний внесок у вивчення управління фінансовими потоками 

підприємства внесли Бутрин А.Г., Іванов В.В., Кусакин С.П., Новиков Д.Т., 

Уваров OA Однак питання вдосконалення кредитної політики підприємства 

на основі логістичної концепції практично не вивчені. 

Актуальність і практична значущість зазначеної проблеми визначили 

вибір теми дослідження, його ідею, постановку цілей і завдань, зміст роботи. 

Підприємство стійко, якщо його матеріальні і фінансові потоки на 

стадії залучення ресурсів і реалізація продукції відповідають один одному. 

Ключовим аспектом відповідності є тимчасове відповідність у вигляді 

запізнювання і випередження потоків. Критерієм оптимізації є мінімум 

сумарних витрат і втрат в ланцюзі «постачальник-виробник-споживач». 

Метою магістерської роботи є удосконалення  та оцінка ефективності 

кредитної політики підприємства. 

Досягнення поставленої мети .потребовало рішення наступних завдань. 

1. Обґрунтувати необхідність вдосконалення кредитної політики 

підприємства на основі логістичної концепції. 
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2. Розкрити організаційно-економічні особливості потокових 

процесів на підприємстві. 

3. Розробити методичний підхід до оптимізації параметрів 

кредитної політики на основі логістичної концепції. 

4. Побудувати економіко-математичну модель формування 

кредитної політики підприємства в режимах відстрочки оплати, передоплати 

і синхронізації потоків. 

5. Запропонувати механізм визначення ціни реалізації продукції в 

умовах запізнювання фінансових потоків. 

об'єктом дослідження є фінансові та матеріальні потоки підприємства. 

предметом дослідження є фінансові механізми формування кредитної 

політики підприємства. 

Теоретична і методологічна основа дослідження. Наукові положення і 

висновки засновані на вивченні вітчизняної і зарубіжної  економічної 

літератури, тематичних матеріалів періодичних видань, присвячених 

питанням управління оборотним капіталом, кредитною політикою, 

фінансовими потоками підприємств. Для вирішення поставлених завдань в 

роботі застосовано математичні методи імітаційного моделювання. 

Інформаційну базу склали законодавчі та нормативні акти всіх рівнів 

управління, матеріали Інтернет, матеріали дисертаційних досліджень, 

статистичні дані України. 

Наукова новизна роботи. 

1. Обґрунтовано необхідність вдосконалення кредитної політики 

підприємства на основі логістичної концепції. 

2. Розкрито організаційно-економічні особливості потокових процесів 

на підприємстві. 

3. Розроблено методичний підхід до оптимізації параметрів кредитної 

політики на основі логістичної концепції. 
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4. Побудовано економіко-математична модель формування 

кредитної політики підприємства в режимах відстрочки оплати, передоплати 

і синхронізації потоків. 

5. Запропоновано механізм. визначення ціни реалізації продукції в 

умовах запізнювання фінансових потоків. 

Практична значимість магістерської роботи полягає в тому, що 

отримані результати дозволяють перейти від інтуїтивного до наукового 

обґрунтування управлінських рішень, що приймаються в процесі 

господарської діяльності за розрахунками з контрагентами. Запропонований 

механізм кредитної політики дозволяє визначити оптимальні параметри 

кредитної політики в режимах запізнювання і випередження фінансового 

потоку щодо матеріального. 

Запропоновані в дослідженні підходи і рекомендації щодо формування 

кредитної політики підприємства на основі логістичної концепції. 

У першому розділі «Вплив комерційного кредиту на кругообіг капіталу 

підприємства» визначені принципи дебіторською заборгованістю; 

встановлена роль комерційного кредиту в прискоренні обороту оборотного 

капіталу; розглянуто російський і зарубіжний досвід вирішення проблем 

взаєморозрахунків між контрагентами. На основі аналізу наукових 

публікацій зроблено висновок про наявність недоліків сучасного етапу 

формування кредитної політики, і як наслідок необхідності проведення 

додаткових досліджень, присвячених вдосконаленню управління кредитною 

політикою на основі логістичної концепції. 

У другому розділі «Організація кредитної політики на підприємстві» 

розкриті організаційно-економічні особливості потокових процесів на 

підприємстві; запропонований алгоритм формування кредитної політики на 

основі логістики, розроблені методичні положення логістичного механізму 

формування кредитної політики; проведено аналіз класичної (традиційної) 

організації кредитної політики і на основі логістики; наведено систему 

показників стану і оцінки ефективності кредитної політики і запропонований 
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системний показник; розроблена методика оптимізації параметрів кредитної 

політики на основі логістичної концепції. 

У третьому розділі «Удосконалення кредитної політики па 

підприємстві» запропоновані моделі, що дозволяють формалізувати процес 

прийняття рішень по кредитної політики, визначити: по-перше, оптимальні 

параметри кредитної політики в режимі запізнювання фінансового потоку 

(відстрочення платежу за поставлену продукцію): дебіторську 

заборгованість, витрати, втрати, ціну; по-друге, оптимальні параметри 

взаємин з кожним покупцем, групою покупців і в цілому по всім 

контрагентам. 

У Висновках підводяться підсумки виконаної роботи, формулюються 

основні висновки, даються практичні рекомендації. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки. 

1. Продаж продукції на умовах передоплати та оплати за фактом в 

даний час широко застосовується в українській економіці, однак висока 

конкуренція, необхідність збільшення обсягу продажів і прибутку з метою 

розвитку не дозволяють збувати весь обсяг виробленої продукції тільки на 

умовах передоплати. Тому у підприємств виникає потреба в розширенні 

збуту шляхом надання покупцям відстрочки платежів за відвантажену 

продукцію, тобто комерційного кредиту. Однак сучасний етап формування 

кредитної політики характеризується наступними недоліками: 

- кредитна політика досліджується локально, тільки на стадії реалізації 

продукції, що не відображає її впливу на інші стадії і ефективність всього 

процесу в цілому; 

- не розкрита потокове природа процесів кредитної політики, що пе 

дозволяє використовувати сучасні технології наскрізного управління 

потоковими процесами в рамках динамічної теорії фірми; 

- система показників ефективності кредитної політики орієнтована 

тільки па локальну оцінку ефективності збутової сфери підприємства; 

- відсутній механізм ефективної секиорітізаціі дебіторської та 

кредиторської заборгованостей підприємства; 

- в політиці ціноутворення продукції підприємства не відображені 

витрати формування кредитного ресурсу. 

2. Фундаментальною причиною недоліків сучасного етапу відсутність 

логістичного підходу до організації, управління та оцінки ефективності 

потокових процесів в сфері кредитної політики. Це обумовлюють 

необхідність розробки нового підходу до управління кредитною політикою. 

При цьому доцільно використовувати інструментарій логістики: 

системний підхід та економіко-математичне моделювання. 
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3. В основі критерію ефективності управління кредитною політикою 

підприємства лежить мінімальний рівень інтегральних витрат, якому 

відповідав би оптимальний час запізнювання. Інтегральні витрати 

складаються з витрат на узгодження потоків і втрат в потокової системі. 

Невідповідність фактичних і оптимальних витрат призводить до втрат. 

4. З урахуванням причинно-наслідкового зв'язку економіко-

математичне моделювання відносин з контрагентами здійснено за трьома 

напрямками: розробка моделі запізнювання фінансового потоку у вигляді 

оплати споживачем, запізнювання матеріального потоку у вигляді поставки 

готової продукції, синхронізації матеріального і фінансового потоків. 

Моделювання дозволило отримати наступні характеристики оптимальної 

кредитної політики: співвідношення продажів в кредит і за передоплатою, 

запізнювання оплати з моменту  поставки продукції, запізнювання поставки з 

моменту отримання замовлення на продукцію, інтегральні витрати на 

узгодження потоків, оптимальний розмір знижок. 

5. Реалізуючи товар з відстрочкою платежу, підприємство несе 

додаткові витрати в порівнянні з оплатою товару точно в термін, ціна 

реалізації якого приймається за базову величину. Витрати по кредитуванню 

(ціна кредитного ресурсу) повинні окупатися певною сумою - націнкою до 

базової ціни. Реалізуючи товар по передоплаті, підприємство саме виступає в 

ролі позичальника, кредитором - контрагент, тобто підприємство економить 

на витратах включених в базову ціну, значить базова ціна повинна бути 

скоригована на величину вартості кредиту (ціну кредитного ресурсу) 

наданого нам контрагентом. Запропонований порядок розрахунку націнок 

дозволяє визначити оптимальні ціни реалізації продукції угоди в режимі 

запізнювання фінансового потоку.
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