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Сьогодні успішне функціонування підприємств значною мірою залежить від якісного 

управління фінансовими ресурсами, що забезпечує здатність виживання в умовах конкуренції 
та зростання потенціалу розвитку підприємства. Реалізація таких завдань потребує від 
керівництва своєчасного прийняття рішення, за рахунок яких коштів буде фінансуватися 
зростання потенціалу. У більшості випадків власних коштів виявляється недостатньо. 

Постає проблема притягнення позикових ресурсів та встановлення оптимального 
співвідношення між власними та позиковими ресурсами.  

Розрахунок ефективного співвідношення можливо виконати по критерію мінімізації 
середньозваженої вартості капіталу або за критерієм максимізації рівня фінансової 
рентабельності. 

Розрахунок ефективності використання капіталу виконаний для ПАТ «Одеський завод 
поршневих кілець» за критерієм мінімізації середньозваженої вартості капіталу при розгляді 
шести варіантів співвідношення між власним та позиковим капіталом: 50%/50%;  60%/40%; 
70%/30%; 80%/20%; 90%/10%; 100%/0%.  Він показав, що мінімальна величина 
середньозваженої вартості капіталу досягається у другому варіанті і складає 50/52%. Така 
структура капіталу дозволяє максимізувати ринкову вартість підприємства. 

Розрахунок ефективності використання капіталу по цьому підприємству за критерієм 
максимізації рівня фінансової рентабельності показав, що оптимальним та ефективним 
варіантом структури джерел фінансування є  четвертий варіант при коефіцієнті фінансового 
ліверджу 0,4. Коефіцієнт рентабельності при цьому варіанті 15,6%. 

Використовуючи метод мінімізації середньозваженої вартості капіталу емпіричним 
шляхом було оптимізовано структуру власного і позикового капіталу для ПАТ 
«Одеськийкабельний  завод «Одескабель». Вона становить 58% власного капіталу та 42% 
позикового капіталу. Така структура капіталу дозволяє досягти мінімальній вартості капіталу у 
6,6% при рівні ставки за кредит 18% та рівні виплати дивідендів 12%. 
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