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РЕФЕРАТ

    У тексті роботи: 99 сторінок, 39 таблиць, 5 рисунків, 12 формул,
49 літературних джерел.
    У роботі досліджені теоретико-методичні засади організації управління
оборотним капіталом. Розглянуто сучасний стан та особливості формування
обсягів оборотних активів вітчизняних підприємств за видами економічної
діяльності. Проаналізовано техніко-економічні показники, фінансові результати
та фінансовий стан об’єкта дослідження. Проведено оцінку ефективності 
використання оборотних засобів на даному підприємстві. У роботі обґрунтовано 
впровадження системи стимулювання працівників підприємства щодо 
ефективного управління оборотними коштами. Проведено оптимізацію залишків 
матеріальних запасів, на основі якої надано практичні рекомендації щодо 
формування системи преміювання працівників відділу матеріально-технічного
забезпечення з метою підвищення ефективності використання оборотних коштів 
НВП „Фероліт”.
    Ключові слова: оборотні засоби, активи, запаси, оборотність, стимулювання, 
політика, управління, модель, залишки запасів.

    The theoretical and methodological principles of the organization of working
capital management are investigated. The current state and peculiarities of
formation of volumes of current assets of domestic enterprises by types of
economic activity are considered. The technical and economic indicators, financial
results and financial condition of the research object are analyzed. The estimation
of efficiency of use of working capital at the given enterprise is carried out. The
paper substantiates the introduction of a system of incentives for employees of the
company to effectively manage working capital. An optimization of inventory
balances was carried out, on the basis of which practical recommendations were
given on the formation of a bonus system for employees of the logistics department
in order to increase the efficiency of the use of working capital of SPE „Ferolit”.
    Keywords: working capital, assets, inventories, turnover, incentives, policy,
management, model, reserves.


