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РЕФЕРАТ

Об'єктом дослідження є ТОВ «Фокстрот».

Предметом  дослідження  є  система  формування  та  використання 

оборотних коштів підприємства.

Метою випускної роботи є визначення напрямків удосконалення системи 

формування  та  використання  оборотних  коштів  підприємства  на  основі 

узагальнення теоретичних підходів до формування та використання оборотного 

капіталу та результатів аналізу практичного досвіду підприємств.

У  роботі  були  розглянуті  економічна  сутність  оборотного  капіталу, 

механізм його формування та використання, прийоми та методи фінансового 

аналізу та розглянуто модель оптимізації структури оборотного капіталу.

Одержані  результати  можуть  бути  використані  при  вдосконаленні 

фінансового забезпечення на підприємстві. 

Ключові слова: оборотний капітал, платоспроможність, ліквідність, 
рентабільність, структура оборотного капіталу, оптимізація, власний капітал, 
позиковий капітал.
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