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АНОТАЦІЯ

       В дипломній магістерській роботі визначено комплекс питань щодо
сутності вартості підприємства, аспектів формування та оцінки його ринкової
вартості.Проаналізовано техніко-економічну характеристику,основні показники
фінансового стану,здійснено оцінку ринкової вартості ПАТ «Укртатнафта» за 
дохідним та витратним підходами, а також побудовано економіко-математичну 
модель залежності ринкової вартості підприємства від показника 
середньозваженої вартості капіталу.
      Ключові слова: ринкова вартість підприємства, дохідний підхід,витратний
підхід,риків підхід,максимізація ринкової вартості підприємства, 
середньозважена вартість капіталу.

SUMMARY

           The diploma Master’s work defines a complex of questions regarding the
nature of the enterprise`s value, aspects of formation and evaluation of its market
value. The technical and economic characteristics, the main indicators of financial
condition are analyzed, the market value of PJSC “Ukrtatnafta” is made according
to the income and cost approaches. The economic and mathematical model of the
dependence of the enterprise`s market value on the weighted average cost of
capital is constructed.
           Keywords: enterprise`s market value, income approach, cost approach,
market approach, maximization of enterprise`s market value, weighted average
cost of capital.

    
                                                        

    




