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Дипломну  магістерську  роботу  присвячено  дослідженню  теоретичних

положень, методичних засад та практичних питань управління оборотним капіталом

підприємства.   На  підставі  проведеного  аналітичного  дослідження  складу,

структури,  джерел  формування,  розміщення  оборотного  капіталу  і  впливу

управління  ним  на  фінансовий  стан  сформульовані  напрямки  вдосконалення

керування  оборотним капіталом підприємства.

В  результаті  дослідження  запропоновано  шляхи  вдосконалення   системи

управління  оборотним  капіталом  в  цілому,  внесено  практичні  рекомендації  по

вдосконаленню  управління  дебіторською  заборгованістю  досліджуваного

підприємства. 

Ключові слова:  оборотний капітал,   оборотні  активи, ліквідність, аналіз,

оборотність,   рентабельність,  грошові  кошти,  запаси,  дебіторська

заборгованість. 
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