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АНОТАЦІЯ

     Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних
положень та обґрунтуванню практичних напрямів оцінки ефективності
упраління оборотними активами підприємства. На підставі проведеної оцінки
ефективності управління оборотними активами було розглянуто закордоний
досвід щодо управління оборотними активами та можливості використання
його на ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
     Ключові слова: обортні активи, дебітоська заборгованість, запаси,
грошові кошти, ефективність, управління.

                                                          SUMMARY

The master's thesis is devoted to the study of theoretical provisions and
substantiation of practical directions of evaluation of the efficiency of management of
current assets of the enterprise. Based on the evaluation of the effectiveness of
working capital management, foreign experience in managing current assets and the
possibility of using it at the PJSC «POLTAVAOBLENERGO» were considered.
Keywords: current assets, debit debt, inventories, cash, efficiency,
management.
      
                                                        

    




