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АНОТАЦІЯ

     В магістерській роботі досліджуються питання щодо теоретичних засад
управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства,
розкрито методи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю
підприємств.Проаналізовано динаміку і структури дебіторської та
кредиторської заборгованості ТОВ «Схід Оіл Груп». Запропоновано напрямки
вдосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю
підприємства.

   Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість,
управління заборгованістю, модель управління, підприємство.

                                                          SUMMARY

      The master's thesis investigates the theoretical principles of the management of
receivables and payables of the enterprise, the methods of managing the receivables
and accounts payable of enterprises are revealed. The dynamics and structures of
accounts receivable and payables of LLC «East Oil Group» are analyzed. The
directions of improvement of management of receivables and payables of the
enterprise are offered.

     Keywords: accounts receivable, accounts payable, debt management,
management model, enterprise.

     
    


