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АНОТАЦІЯ

      В дипломній магістерській роботі досліджуються теоретичні та методичні
засади управління оборотними коштами на підприємстві, розроблено практичні
рекомендації щодо підвищення ефективності їх використання в умовах ринку.

Автором проведено економіко-математичне моделювання ефективності 
управління оборотним капіталом, запропоновано вдосконалення управління
оборотним капіталом на основі моніторингу.

      Ключові слова: банківська установа, оборотний капітал, моніторинг,
моделювання, управління.

                                                          SUMMARY

       The master's thesis investigates theoretical and methodological principles of
working capital management, and develops recommendations for increasing the
efficiency of their use in market conditions. The author has conducted economic and
mathematical modeling of the efficiency of working capital management, suggested
improvement of working capital management on the basis of monitoring.

      Keywords: banking institution, working capital, monitoring, modeling,
management.


