
1 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ   І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

Факультет навчально-консультаційний 

центр заочної освіти 

Кафедра публічного управління та 

менеджменту природоохоронної діяльності 

 

 

 

 

Бакалаврська кваліфікаційна робота 
 

 

 

на тему: Кредитна політика підприємства 

 

 

 

 

Виконав студент 5 року навчання 

групи У- 51     

напрям  6.030601  «Менеджмент»,  

   Душенкова Анастасія Андріївна     

_____________________________ _ 

 

Керівник        асистент КМПД      

      Юзва Ірина Михайлівна         

 

Консультант                                         

к.е.н., доцент Павленко Олена Пантеліївна 

       

 

Рецензент     д.е.н., професор                    

     Немченко Валерій Вікторович           
 

 

 

 

 

 

 

Одеса 2020 



2 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Факультет   навчально-консультаційний центр заочної освіти 

Кафедра     публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності 

Рівень вищої освіти     бакалавр 

Напрям  _6.030601 «Менеджмент»__________________________________________ 
                                                        (шифр і назва)                                              
                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                 Завідувач кафедри__________________ 

                                                                                      ________________Павленко О.П._ 
                                                                                                     “06” _квітня_______2020_року 

 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
НА БАКАЛАВРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ  РОБОТУ СТУДЕНТУ 

 

_______________________Душенковій Анастасії Андріївні ______________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи_________Кредитна політика підприємства_____________________ 

__________________________________________________________________________ 

керівник роботи          ____Юзва Ірина Михайлівна, асистент____________________, 
( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом закладу вищої освіти від “_03”_квітня__2020   року №  36-С 

2. Строк подання студентом роботи__2 червня 2020 року___________________ 

3. Вихідні дані до роботи__матеріали наукових та періодичних видань, статті фахових 

збірників наукових робіт, матеріали сайтів Інтернет-мережі, розробки вітчизняних тa 

зaрубіжних науковців з питань управління фінансовою діяльністю 

підприємства_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)_________________________________________________________________

Розділ 1. Місце і роль кредитної політики в фінансовому менеджменті організації 

Розділ 2. Методичні основи формування кредитної політики на підприємстві 

Розділ 3. Удосконалення кредитної політики ТОВ «АГРОКОМ»___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



3 

 

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання видав завдання 

прийняв 

3 Павленко О.П.. доцент, к.е.н.   

    

    

    
 

7. Дата видачі завдання____06 квітня 2020 року_______________________________ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п Назва етапів кваліфікаційної роботи 

Термін 

виконання 

етапів  

роботи 

Оцінка виконання етапу  

у  % за 4-х 

бальною 

шкалою 

1. Робота з літературними джерелами 
06.04-

14.04.20 
90 відмінно 

2. Робота над розділом 1 «Місце і роль кредитної 

політики в фінансовому менеджменті організації» 

 

15.04-

25.04.20 
90 відмінно 

3. Робота над розділом 2 «Методичні основи 

формування кредитної політики на підприємстві» 

 

25.04-

12.05.20 
90 відмінно 

4. Рубіжна атестація 11.05-

16.05.20 
90 відмінно 

5. Робота над розділом 3 «Удосконалення кредитної 

політики ТОВ «АГРОКОМ»» 

13.05-

24.05.20 
90 відмінно 

6. Оформлення роботи 
25.05-

31.05.20 
90 відмінно 

7. Здача роботи на кафедру 02.06.20 90 відмінно 

8. Перевірка на плагіат 07.06.20 90 відмінно 

     

     

     

     

     

 Інтегральна оцінка виконання етапів календарного 

плану (як середня по етапам) 
 90 відмінно 

 

 

                                                                                                 Студент     _________  ______Душенкова А.А___ 

                                                                                                       
( підпис )                               (прізвище та ініціали) 

                 Керівник роботи  ___________  ____Юзва І.М.__ 

                                                                                                       
( підпис )                             (прізвище та ініціали)



ЗМІСТ 

 

ВСТУП .......................................................................................................................... 6 

РОЗДІЛ 1 МІСЦЕ І РОЛЬ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В ФІНАНСОВОМУ 

МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ........................................................................... 8 

1.1. Теоретичні основи формування кредитної політики ...................................... 8 
1.2 Кредитна політика як інструмент стратегії фірми ......................................... 15 
1.3 Ефективність кредитної політики компанії .................................................... 21 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ 

ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ....................................................................... 32 

2.1. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства в попередньому 
періоді. ...................................................................................................................... 32 
2.2. Формування принципів кредитної політики по відношенню до 

покупців продукції. ............................................................................................... 37 
2.3. Визначення можливої суми фінансових коштів, що інвестуються в 

дебіторську заборгованість за товарним (комерційним) і споживчим 
кредитом. ................................................................................................................. 40 
2.4. Формування системи кредитних умов. ...................................................... 41 
2.5. Формування стандартів оцінки покупців і диференціація умов 
надання кредиту. ................................................................................................... 43 
2.6. Формування процедури інкасації дебіторської заборгованості. ........... 45 
2.7. Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм 

рефінансування дебіторської заборгованості. ................................................. 46 
2.8. Побудова ефективних систем контролю за рухом і своєчасної 

інкасацією дебіторської заборгованості. ........................................................... 48 
РОЗДІЛ 3 .................................................................................................................... 50 

УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ «АГРОКОМ» ........... 50 

3.1. Характеристика підприємства ТОВ «АГРОКОМ» ................................. 50 
3.2 Економічні показники ТОВ «АГРОКОМ» і фінансові результати його 
діяльності ................................................................................................................ 52 

3.2.1. Аналіз виробництва і реалізації продукції .......................................... 52 
3.2.3 Аналіз використання основних фондів ................................................. 58 
3.2.4 Аналіз собівартості продукції ................................................................. 58 
3.2.5. Аналіз фінансового стану ТОВ «Агроком» ......................................... 59 
3.2.6. Аналіз майна та джерел його фінансування ТОВ «АГРОКОМ» .... 62 
3.2.7. Аналіз фінансового стану ТОВ «АГРОКОМ» .................................... 65 
Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства .............................. 65 
3.3. Удосконалення кредитної політики ТОВ «АГРОКОМ» ..................... 67 

ВИСНОВКИ............................................................................................................... 82 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................. 84 



6 

 

ВСТУП 

 

Будь-яке комерційне підприємство, незалежно від виду діяльності, 

прагне до отримання максимально можливого прибутку. І це здійснюється 

через реалізацію продукції або послуг. 

В даний час, на ринку продукції в Україні спостерігається значне 

перевищення пропозиції над попитом. Дані тенденції спостерігаються як з 

промисловою продукцією, так і з продовольством. Пропонують свою 

продукцію на ринку як вітчизняні, так і західні виробники. Величезну роль в 

насиченні ринку грає імпорт товарів з Китаю, Сирії, Туреччини, Польщі та ін. 

Дана ситуація породила для підприємств і торговельних організацій 

проблему збуту продукції, товарів, продовольства. Назріла необхідність 

пошуку нових методів збільшення реалізації товарів (застосування нових 

інструментів для залучення покупців). 

Один з найбільш поширених способів отримання додаткового прибутку 

від збільшення обсягів реалізації продукції з відстрочкою платежу за 

придбану продукцію, тобто від продажу в кредит. При цьому на балансових 

рахунках підприємства виникає дебіторська заборгованість, тобто 

заборгованість покупців перед підприємством 

Однак, даний прийом таїть в собі чимало небезпечних моментів: 

 продаж в кредит, для підприємства означає тимчасове відволікання коштів 

(у вигляді витрат на виготовлення проданої продукції) з обороту 

підприємства; 

 при продажу в кредит, відбувається передача права власності від власника 

(продавця) до покупця, з усіма податковими наслідками. Таким чином, 

підприємство ще не отримавши оплату за реалізовану продукцію, має 

врахувати ці доходи, і в встановлені законодавством терміни, сплатити всі 

податки в бюджет; тобто знижується платоспроможність підприємства; 
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 виникає ймовірність фінансових втрат, пов'язаних з неплатежами за 

кредит, з різних причин (чи то покупець непорядний, то чи форс-мажорні 

обставини у покупця).  

Об'єктом дослідження є додатковий прибуток, планована від додаткової 

реалізації продукції в кредит або з відстрочкою платежу.  

Предметом дослідження є дебіторська заборгованість. 

Метою дипломного проекту є дослідження питань підвищення прибутку 

через управління дебіторською заборгованістю. 

Основними завданнями є: 

 Аналіз стану дебіторської заборгованості на підприємстві; 

 Визначення обсягу фінансових ресурсів, які можна виділити в 

рахунок тимчасового користування покупцями, з урахуванням 

забезпечення платоспроможності підприємства; 

 Розробка кредитної політики підприємства; 

 Розробка заходів по контролю за виконанням розробленої 

політики управління дебіторською заборгованістю. 

Основними інформаційними джерелами для проведення даного 

дослідження є дані про стан ринку продукції, дані фінансової та 

бухгалтерської звітності, а також дані аналітичного і управлінського обліку 

 

 



  

 

ВИСНОВКИ  

 

В сучасних умовах, насиченого ринку продуктів, підприємства змушені 

шукати альтернативні шляхи підвищення обсягів реалізації продукції. Один з 

найбільш популярних в західному світі, це реалізація кредитної політики 

підприємства. При цьому необхідно бачити не тільки позитивні моменти від 

реалізації такої політики, але і негативні. 

У першому розділі розглянуто поняття дебіторської заборгованості та її 

вплив на фінансовий стан підприємства.  

У другому розділі розглянуті основні етапи формування кредитної 

політики. Узагальнюючи дані цього дослідження, можна зробити наступні 

висновки: 

1. Одним із завдань фінансового менеджера по управлінню 

дебіторською та кредиторською заборгованістю є визначення ступеня ризику 

неплатоспроможності покупців, розрахунок прогнозного значення резерву по 

сумнівних боргах, а також надання рекомендацій по роботі з фактично або 

потенційно неплатоспроможними покупцями. 

2. Збільшення дебіторської заборгованості ініціює додаткові витрати 

підприємства на: збільшення обсягу роботи з дебіторами (зв'язок, 

відрядження тощо.); збільшення періоду обороту дебіторської заборгованості 

(збільшення періоду інкасації); збільшення втрат від безнадійної дебіторської 

заборгованості. 

3. В залежності від розміру дебіторської заборгованості, кількості 

розрахункових документів і дебіторів аналіз її рівня можна проводити як 

суцільним, так і вибірковим методом. 

4. Дебіторська заборгованість - елемент оборотних коштів, її 

зменшення знижує коефіцієнт покриття. Тому фінансові менеджери 

вирішують не тільки завдання зниження дебіторської заборгованості, але і її 

балансування з кредиторською. При аналізі співвідношення між 



  

дебіторською та кредиторською заборгованостями необхідний аналіз умов 

комерційного кредиту, що надається фірмі постачальниками сировини і 

матеріалів. 

5. З метою максимізації припливу коштів підприємству варто 

розробляти широке розмаїття моделей договорів із гнучкими умовами форми 

оплати і гнучким ціноутворенням. Можуть бути різні варіанти: від 

передоплати чи часткової передоплати до передачі на реалізацію та 

банківської гарантії. 

6. Система знижок сприяє захисту підприємства від інфляційних 

збитків та відносно дешевого поповненню оборотного капіталу в грошовій 

або натуральній формі. Для того щоб визначити, чи слід покупцеві надавати 

знижку за авансові виплати залишків на рахунках, фінансовому менеджеру 

слід порівняти дохід від грошових коштів, одержуваних в результаті 

прискорених платежів, з сумою знижки. 

У третьому розділі, проведено аналіз фінансово-економічної діяльності 

підприємства та розроблено основні положення кредитної політики ТОВ 

«Агроком». 

Підприємство має намір лібералізувати кредитну політику для 

заохочення більшої кількості покупців, які купують товари в кредит. 

Результати аналізу показали, що не дивлячись на зниження оборотності 

дебіторської заборгованості, збільшення витрат по обслуговуванню 

грошового потоку, втрати альтернативного доходу, пропонована кредитна 

політики принесе ТОВ «Агроком» додаткового прибутку 30,7 тис. грн на 

місяць або 368,0 тис. грн в рік. 
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