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АНОТАЦІЯ

     Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних
положень та обґрунтуванню практичних напрямів удосконалення управління
дебіторською та кредиторською заборгованістю компанії. На підставі
проведеного аналітичного дослідження щодо управління дебіторською і
кредиторською заборгованістю компанії розроблено заходи щодо його
вдосконалення на ТОВ «ФК «КРЕДІПЛЮС».В результаті дослідження 
обґрунтовано необхідність вдосконалення управління дебіторською і 
кредиторською заборгованістю та розробки економіко-математичної моделі 
щодо визначення оптимальної допустимого рівня в майбутніх періодів.

    Ключові слова: дебіторська заборгованість,кредиторська заборгованість, 
прибуток, управління, оптимізація.

                                                          SUMMARY

      The master's thesis is devoted to the study of theoretical provisions and
substantiation of practical directions of improving the management of receivables and
payables of the company. On the basis of the analytical research on the management3
of accounts receivable and payable, the company has developed measures for its
improvement at FC CREDIPLUS LLC.
The research substantiates the need to improve the management of accounts
receivable and payables and to develop an economic and mathematical model for
determining the optimal permissible level in future periods.

     Keywords: accounts receivable, accounts payable, profit, management,
optimization.

   

  


