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РЕФЕРАТ

Ефективність  функціонування будь-якого підприємства залежить від

правильного  та  ефективного  управління  капіталом  підприємства.  Його

важливою  складовою  є  оптимізація  структури  капіталу.  Оптимізація

структури капіталу є одним із важливих процесів в управлінні формуванням

капіталу і під час організації підприємства. Оптимізація структури капіталу

показує таке співвідношення використання власного і позикового капіталу,

за  якого  можна  спостерігати  ефективний  взаємозв'язок  між  коефіцієнтом

фінансової рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості, і тим самим

збільшується ринкова вартість підприємства

Об’єкт дослідження – ПАТ «Укртатнафта».

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти оптимізації

структури капіталу ПАТ «Укртатнафта»

Метою випускної роботи є обґрунтування теоретичних засад та аналіз

структури капіталу ПАТ «Укртатнафта».

Ключові  слова:  капітал  підприємства,  економічні  показники,

оптимізація структири капіталу,управління структурою капіталу.


