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Глава 4 
Концепція вартості капіталу 
та методи оцінки зобов’язань 

 
Цією главою розпочинається викладення теоретичних основ та 

методичних прийомів, що використовуються в управлінні джерелами 
формування капіталу підприємств. В тому числі розглядається сут-
ність поняття вартості капіталу. Надається методика визначення 
вартості окремих складових капіталу. А саме: боргу, привілейованих 
акцій, акціонерного капіталу та нерозподілених прибутків. Наводять-
ся концепція й метод розрахунку середньозваженої та граничної вар-
тості капіталу. Студенти мають не тільки глибоко розуміти зміст 
та роль вартості капіталу в рішеннях задач фінансового менеджме-
нту, а й володіти практичними прийомами розрахунку окремих її 
складових. 
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4.1. Поняття вартості капіталу 
 
Припустимо, що у вас з’явилися гроші і вам слід було б їх про-

дуктивно вкласти. Вам здається, що кращим неінфляційним товаром є 
нерухомість, тому що, наприклад, квартира у цей період не тільки оці-
нюється у твердій валюті, а й вартість її зростає щорічно на 15% вна-
слідок змін у попиті. Прийнявши рішення, ви маєте отримувати щорі-
чно 40%: інфляційну премію (25%) плюс кон’юнктурний прибуток 
(15%). Наприкінці року ціни на подібні квартири починають спадати, 
оскільки ринок вже перенасичений і ціна квартири стає меншою на 
15%, а очікуваний темп інфляції – 15%. Таким чином, перспективи 
наступного року становлять вже не 40%, а 0% (25-10+15-30). Найкра-
щою альтернативою (припустимо, що вона існує) для вас буде позба-
витись квартири і вкласти кошти в інший капітал.  

У практичній діяльності фірм власник оцінює альтернативну 
вартість зроблених інвестицій у активи фірми і приймає рішення, порі-
внюючи з кращою альтернативою. Він може утримувати акції або по-
збутися їх, коли на ринку з’являються кращі варіанти вкладень. При 
цьому не має принципового значення, чи то власне підприємство, чи 
власником є акціонер. Фірма, зі свого боку, через управління прибут-
ковістю має підтримувати вартість власного капіталу на певному рівні, 
щоб це задовольняло власника. У всякому разі прибутковість має бути 
не менше певної середньої для фінансового ринку альтернативи. 

Таким чином, вартість капіталу (cost of capital): 
– ставка доходу, що є необхідною для підтримки ринкової вартос-

ті (або цін акцій) фірми. Вона також називається (hurdle rate) – 
бар’єрна ставка, (cutoff rate) – гранична ставка, або мінімально 
необхідна ставка доходу [2, с. 102]. 

– дохід, який фірма має платити інвесторам, щоб спонукати їх 
купувати акції або облігації фірми [8, с. 142]. 

– належна дисконтна ставка для цілей капітального бюджетування 
(capital budgeting) – процес прийняття тривалих планових рішень 
щодо інвестицій [2, с. 59]. 
Найпростішим для фірми способом фінансування є використан-

ня виключно власного капіталу. При цьому її діяльність буде оцінюва-
тися власником шляхом порівняння з певним необхідним для нього 
коефіцієнтом окупності капіталу. Фірма повинна мати бодай мінімаль-
ні доходи, аби покривати витрати на залучення коштів власника для 
фінансування діяльності. 

На практиці, крім власного капіталу, використовуються інші 
джерела фінансування активів: банківські кредити, облігації, нерозпо-
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ділений прибуток тощо. Можна уявити, що у кожний даний момент 
часу вартість кожного з цих джерел не однакова. Це сворює умови для 
управління вартістю капіталу з тим, щоб задовольняти потреби влас-
ників у доходах. 

Завдання фінансового менеджера полягає в тому, щоб досягти 
найвищої прибутковості активів, підтримуючи водночас на найнижчому 
рівні вартість капіталів, які отримуються з різних фінансових джерел. 

Фактори, що визначають вартість капіталу, включають: (1) ризик 
діяльності, (2) частку заборгованості у структурі капіталу, (3) ступінь 
фінансової міцності фірми, (4) характер фінансової репутації тощо.  

Вартість капіталу визначає вартість фірми. У фінансах вартість 
капіталу – це те ж саме, що і ставка дисконту. Висока дисконтна ставка 
звичайно означає низьку оцінку цінних паперів, а низька ставка диско-
нту означає високу оцінку зобов’язань фірми. Оскільки продаж цих 
цінних паперів забезпечує фірму фондами для інвестицій, вартість фі-
нансування зростає, коли ціна цінних паперів низька, і падає, коли їх 
ціна висока. Вартість капіталу – це міра для визначення рівня доходів 
фірми від цінних паперів. 

Роль вартості капіталу у прийнятті рішень про інвестиції можна 
пояснити інакше. Коли фірма випускає цінні папери (або створюється), 
вона обіцяє сплатити певні доходи власникам її зобов’язань. Цей пла-
тіж і є витратами, які і формують вартість залучення капіталу. 

Вартість капіталу – це необхідна ставка доходу, яку повинна за-
безпечити фірма, щоб покривати витрати для залучення капіталу на 
ринку. Нові кошти будуть надані фірмі інвесторами лише тоді, коли 
фірма сплатить їм необхідну ставку доходу, аби компенсувати їм ри-
зик інвестування. Вартість капіталу, відтак, є орієнтиром для вимірю-
вання мінімальної прибутковості різних інвестицій. 

 
 
 

4.2. Основні визначення 
 
Складові капіталу (capital components) – групи статей правої ча-

стини балансу, різноманітні типи боргу фірми. Традиційно у фінансо-
вій теорії розглядаються чотири головні складові структури капіталу: 

kd  – процентна ставка, що її виплачує фірма за новий борг або 
вартість боргу до виплати податку; 

kd(1-T) – вартість боргу після сплати податку, де T – ставка        
податку; 

kps  – вартість привілейованих акцій; 
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ks   – вартість нерозподілених прибутків; 
kс  – вартість власного капіталу, отриманого за рахунок випуску 

звичайних акцій. Важливо розрізняти капітал, збільшений за рахунок 
нерозподілених прибутків або збільшений за рахунок випуску звичай-
них акцій. Практично завжди kс > ks . 

 
 
 

4.3. Вартість боргу 
 
Вартість боргу (cost of debt) – процентна ставка kd, яку за корис-

тування боргом повинна сплатити фірма після відрахування податків.  
Припустимо, що фірма отримала у банку кредит під 30% річних. 

Оскільки проценти по кредитах не є об’єктом оподаткування, що слу-
шно з точки зору активізації інвестиційної діяльності, вартість боргу 
буде дорівнювати процентній ставці мінус економія на податках, або 

 

( )TkTkk ddd −=∗− 1(  
 
Принципово для розрахунків вартості капіталу не має значення, 

чи є економія на податках, чи її немає.  
Окрім банківського кредиту, фірми часто користуються іншим 

джерелом боргу – облігаціями. Як і у попередньому прикладі, вартість 
цієї складової визначається із врахуванням податків, але kd являє со-
бою сумарний дохід до закінчення терміну дії облігації, або  
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де I – річні купонні виплати; 
M – номінал облігації; 
Vb – ринкова ціна облігації; 
t – кількість років до погашення. 
Формула праворуч – це формула приблизного розрахунку 

Р.Родрігеса (R.J.Rodriquez – [1, с. 133]). 
Припустимо, що фірма випустила 5-річні облігації по 1000 грн., 

сплачує щорічно 120 грн. і ціна облігацій становить 860 грн. За пер-
шою формулою розраховуємо: 
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Y’= [120+(1000-860)/5]/(0,6*860+0,4*1000)=16,16%,  
або YTM=[120+(1000-860)/5]/[(1000+2*860)/3]=16.32%. 
 
У разі випуску облігацій до вартості боргу слід додати витрати 

на їх розповсюдження і виготовлення (distribution costs), тоді формула 
буде мати вигляд: 
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У свою чергу, ціна облігацій (Vb) дорівнює теперішній вартості 

усіх очікуваних грошових потоків від володіння даним активом. Вони 
складаються з теперішньої вартості номіналу (M) та теперішньої вар-
тості купонних виплат або 
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де у якості k приймається середня ринкова ставка по аналогіч-

них зобов’язаннях. 
 
 
 

4.4. Вартість привілейованих акцій 
 
Вартість привілейованих акцій (сost of preferred stock) – норма 

прибутку, яку визначають інвестори на привілейовані акції. Як відомо, 
ця величина розраховується за загальним підходом до визначення вар-
тості активу, тобто як дивіденди по привілейованих акціях (Dps), поді-
лені на чисту ціну випуску (P-F). Тобто 
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де Р – ринкова ціна акції; 
F – витрати, пов’язані з продажем акцій (flotation or selling 

costs).  
Наприклад, компанія випустила привілейовані акції з ціною 100 

грн. і сплачує по них дивіденди на рівні 8,0 грн. Враховуючи, що пи-
тома вартість розміщення становить 1,5 грн. на акцію, вартість цієй 
складової капіталу фірми буде дорівнювати 8,12%.  
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Слід мати на увазі, що вартість привілейованих акцій має бути 
пристосована до системи оподаткування. Якщо дивіденди по привіле-
йованих акціях не є об’єктом оподаткування, формула для визначення 
kps залишається незмінною. Коли доходи по корпоративних правах 
оподатковуються (нехай за ставкою 25%), то вартість капіталу фірми, 
що сформований за рахунок випуску привілейованих акцій, становила 
б меншу величину – 6,09% (у нашому прикладі). 

 
 
 

4.5. Вартість власного капіталу 
 
Фірма може збільшувати власний капітал за рахунок частини 

прибутку, що залишилася після сплати дивідендів, та шляхом випуску 
нових звичайних акцій. 

Вартість нерозподілених прибутків 
Як вже відомо, вартість боргу і привілейованих акцій визнача-

ється на базі норм прибутковості, які встановлюються інвесторами на 
подібні цінні папери. Цей же принцип покладено в основу визначення 
вартості нерозподілених прибутків. Вона дорівнює нормі прибутково-
сті, яка встановлюється акціонерами на частину власного капіталу фі-
рми, яку отримано за рахунок нерозподілених прибутків. 

Чистий прибуток після сплати податків і процентів по боргових 
зобов’язаннях розподіляється на дві частини: 1) виплату дивідендів і 2) 
реінвестування у виробництво. Коли приймається рішення про реінве-
стування частини прибутку, одразу ж виникає питання про принцип 
оптимально можливої вартості. Акціонери могли б отримати ці кош-
ти у вигляді дивідендів та інвестувати їх, скориставшись найкращою 
альтернативою. Оскільки вони вже є акціонерами, то для них найкра-
щою альтернативою є володіння акціями. Отже, фірма має забезпечити 
прибутковість реінвестованої частини прибутку на рівні прибутковості 
дивідендів по звичайних акціях.  

Пригадаємо, що рівноважний стан на ринку акцій визначається 
таким, що очікувані норми прибутковості дорівнюють необхідним її 
нормам:  

 
.skk =  

 
Таким чином, якщо фірма не в змозі інвестувати нерозподілені 

прибутки так, щоб отримати від здійснення інвестицій принаймні ks, їй 
варто виплатити ці кошти акціонерам, які спроможні, інвестуючи, до-



                                                                         Верланов Ю.Ю. 

 111

сягти необхідної прибутковості. При цьому очікувана ціна акцій ви-
значається як: 
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Коли мова йде про договірні зобов’язання типу боргових, то ви-

значити вартість цих частин капіталу не так вже й важко. Складніше, 
коли питання стосується нерозподілених прибутків. Необхідна норма 
прибутку визначається як сума безризикової ставки плюс премія за 
ризик (kS=kRF+RP). У свою чергу очікувана норма прибутку визнача-
ється формулою Гордона. Враховуючи рівновагу, необхідна норма 
прибутку може визначатися, як видно, двома шляхами. 

У процесі оцінки вартості частини капіталу, що сформовано за 
рахунок нерозподілених прибутків, можна використовувати метод 
CAMP (Capital Asset Pricing Model). Загальний алгоритм включає таку 
послідовність дій:  
1. Встановлення безризикової ставки kRF . Враховуючи стан держа-

вних фінансів у якості безризикової ставки, можна прийняти 
ставку по короткострокових депозитах в одному з потужних ба-
нків України (16%, наприклад). 

2. Встановлення β-коефіцієнта для звичайних акцій даної фірми 
(1,2), та використання його як індекс ризиковості акцій. 

3. Встановлення очікуваної норми прибутковості середньої на ри-
нку акції (24%) – kM. 

4. Нарешті, розрахунки за формулою kS=kRF+(kM-kRF) β. 
(16%+(24%-16%)*1,2=25,60%.  
Іншим методом, що можна застосовувати, є “дохід на облігацію 

плюс премія за ризик”. 
Аналітики не мають достатньої впевненості щодо результатів, 

які дає метод CAMP. Скоріше це викликано тим, що часто ринок є не-
симетричним у своїй рівновазі внаслідок галузевих, регіональних від-
мінностей. Крім того, виникають сумніви щодо (1) базової ставки без-
ризиковості, (2) коефіцієнта бета для характеристики акцій у майбут-
ньому, (3) достовірності визначення премії за ризик. Тому вартість 
акціонерного капіталу фірми визначається експертним шляхом: дода-
ють до процентної ставки на довгостроковий борг, який вже має фірма, 
премію за ризик у розмірі 3-5%. Очевидно, що фірма, яка має борг з 
високими процентними ставками, буде мати й вищу вартість акціонер-
ного капіталу. 
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kS =дохід на облігацію + премія за ризик. 
Премія за ризик базується на емпіричних оцінках, і за конкрет-

них умов вона має бути іншою. 
Для визначення вартості частки капіталу, що створена за раху-

нок нерозподіленого прибутку, використовується також підхід: коефі-
цієнт дохідності плюс темп, або дисконтний грошовий потік. 

 
( ) .1

exp
0

0
ectedss g

P
gDkk +

+
==  

 
Очікувана норма прибутку на звичайну акцію залежить, врешті-

решт від очікуваних дивідендів на акцію. Інакше кажучи, інвестори 
сподіваються отримати дивідендний дохід (D1/P0) плюс капітальний 
дохід g. У стані рівноваги він дорівнює необхідному прибутку. Цей 
метод називається методом дисконтного грошового потоку – 
discounted cash flow (DCF). 

Очевидно, що головною перешкодою є визначення темпів росту. 
Якщо у минулому темпи були більш-менш стабільними й інвестори 
сподіваються на збереження стабільності, то g визначається на основі 
темпів росту у минулому. Аналітики ринку цінних паперів регулярно 
розробляють прогнози динаміки дивідендів, звертаючи увагу на обсяги 
продажу, граничні прибутки тощо. Прогнози друкуються, наприклад, 
“Value Line” (1700 компаній), “Merrill Lynch”, “Salomon Brothers” тощо. 

Одним з методів наближеного визначення g є такий, що викори-
стовує наступну процедуру: прогнозування середнього коефіцієнта 
майбутньої виплати дивідендів фірми та коефіцієнта утримання диві-
дендів (b) і множення його на очікувану норму прибутку на акціонер-
ний капітал компанії (Return on Equity – ROE):  

 
( ) .1 ROEaROEbg ⋅−=⋅=  

 
де a – коефіцієнт виплати дивідендів.  
Припустимо, що фірма планує мати постійний ROE на рівні 

24% і виплатити 60% чистого прибутку у вигляді дивідендів. Тоді про-
гнозований темп росту буде дорівнювати 9,6%. Далі, якщо акції фірми 
продаються по 90 грн., а дивіденд планується на рівні 10 грн., то від-
повідно до DCF вартість нерозподілених прибутків становить 9,71%. 
Це мінімальна норма прибутку, яку повинна отримати фірма, щоб       
виправдати перед очима акціонерів свої дії щодо реінвестування капі-
талу. 

Вартість акціонерного капіталу нового випуску звичайних акцій 
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Як правило, вартість акціонерного капіталу, створеного за раху-
нок нової емісії, вища, ніж вартість нерозподілених прибутків, тому 
що емісія так чи інакше пов’язана з додатковими витратами на вигото-
влення, розміщення акцій тощо. 

Для акцій з постійним ростом вартість капіталу визначається як. 
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Для нашого прикладу 
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У цьому рівнянні Р0β(1 – f) – чиста ціна за акцію, що її отримує 

компанія. Для нашого прикладу, якщо процент витрат на виготовлення 
і розміщення становить 9%, вартість нового капіталу буде дорівнювати 
9,72%.  

 
 
 

4.6. Середньозважена вартість капіталу — WACC 
 
Оскільки підприємство може використовувати декілька джерел 

капіталу, можна припустити, що з багатьох варіантів підбирається така 
структура джерел, котра призведе до зростання ціни акцій. Така струк-
тура є оптимальною, або цільовою, структурою, якої має досягти під-
приємство. При зміні капіталу задача полягатиме у підтримці оптима-
льної структури.  

Управління структурою капіталу здійснюється на основі показ-
ника WACC – середньозваженої вартості складових боргу, привілейо-
ваних та звичайних акцій. 

 
,)1( scepspsdd kwkwTkwWACC ++−=  

 
де вартість акціонерного капіталу враховує і вартість нерозподі-

лених прибутків.  
Якщо фірма має 40% боргу вартістю 25%, 10% її капіталу сфор-

мовано за рахунок привілейованих акцій, вартість яких складає 27% і 
власний капітал дорівнює у своїй вартості 30%, то WACC = 25,2%; w – 
це вага часток капіталу.  
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При припущенні, що структура капіталу буде підтримуватися, 
кожна нова гривня капіталу підприємства буде складатися з 40 коп. 
боргу вартістю 25%, 10 коп. привілейованих акцій вартістю 27% та 50 
коп. власного капіталу вартістю 30%. На практиці вага може визнача-
тися як у відповідності до балансової вартості активів (book value), так 
і за ринковою вартістю.  

 
 
 

4.7. Гранична вартість капіталу — МСС 
 
До капіталу застосовується така сама концепція граничних по-

казників, яку використовує мікроекономічна теорія та інші економічні 
дисципліни. 

Гранична вартість капіталу (MCC) – середньозважена вартість 
додаткової одиниці нового капіталу, який отримує підприємство. Вона 
також означає зростання загальної WACC при додаванні до капіталу 
фірми однієї додаткової гривні. 

 
Таблиця 31 

 

Визначення середньозваженої вартості капіталу за умов 
його різної структури 

 

Наймену-
вання Борг 

Привіле-
йовані 
акції 

Акціонерний 
капітал 

Нерозпо-
ділений 
прибуток 

WACC 

1. Вартість 25% 20% 26% 24%  
Питома 
вага, % 40 10 40 10 24,8% 

2. Вартість 25% 20% 26%   
Питома 
вага, %  40 20 50  27,0% 

 

У процесі того, що підприємство нарощує капітал, намагаючись 
водночас підтримати певну його структуру, а саме – співвідношення 
між боргом, привілейованими акціями та власним капіталом, певний 
час вартість кожної додаткової гривні буде дорівнювати граничній 
вартості капіталу – MCC. Однак настає момент, коли WACC все ж та-
ки починає зростати. 

Цей момент матиме місце тоді, коли разом із збільшенням капі-
талу в цілому за умов підтримання його структури вичерпуються мож-
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ливості використання нерозподіленого прибутку. Оскільки вартість 
акцій нового випуску вища за вартість нерозподілених прибутків, гра-
нична вартість капіталу починає зростати. 

Це і є точкою розриву нерозподілених прибутків (break-even 
point) – рис. 12. 

 

 
 

Рис. 12. Графік граничної вартості капіталу (MCC) 
 
Нехай компанія отримує власний капітал тільки за рахунок не-

розподілених прибутків, підтримуючи WACC1 на рівні 24,0%. Для 
розширення діяльності їй необхідно додатковий капітал, а можливості 
нерозподіленого прибутку використані і компанія має випускати зви-
чайні акції, але ж тоді WACC2 дорівнюватиме 25,0%. 

Припустимо, що компанія сподівається мати 100 тис. грн при-
бутків у наступному році і планує сплатити 65% у формі дивідендів. 
Коефіцієнт сплачуваності становить 0,65. Тому сума нерозподілених 
прибутків має дорівнювати [100⋅(1-0,65) = 35 тис. грн. 

Для утримання оптимальної структури капіталу кожна додатко-
ва гривня має складатися з 40 коп. боргу, 10 коп. привілейованих акцій 
і 50 коп. власного капіталу. Тому величина WACC не буде збільшува-
тися, поки компанія, формуючи додатковий капітал, не вичерпає по-
вністю нерозподілений прибуток. 

Далі виникає практична задача: скільки сукупного нового капіта-
лу компанія зможе отримати до того, як вичерпає можливості нерозпо-
діленого прибутку? Оскільки додатковий власний капітал, який у струк-
турі сукупного капіталу складає 50%, буде у цей час створюватися тіль-

MCC 
(WACC) 

Обсяг капіталу 
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ки за рахунок нерозподілених прибутків, то точка розриву настає, коли 
додатковий сукупний капітал досягне суми 35/0,5=70 тис. грн. 

Цей додатковий капітал при незмінній структурі буде складати-
ся з 28 тис. грн. боргу, 7 тис. грн. привілейованих акцій і 35 тис. грн. 
нерозподілених прибутків.  

Кожна додаткова гривня після межі у 70 тис. грн. буде мати бі-
льшу вартість, а саме – не 24,8%, а 25%, і складатися на 50% з акціоне-
рного капіталу.  

Інші випадки розриву графіка MCC будуть мати місце, коли, 
наприклад, додатковий борг фірма може сформувати на інших умовах, 
скажімо, з більшою вартістю. 

Припустимо, що фірма отримала можливість залучити тільки 16 
тис. грн. боргу з вартістю 25%, а другу його частину – з вартістю 40%. 
За умов якої суми загального фінансування можливості 25% боргу виче-
рпаються? (16/0,4)=40 тис.грн. Це буде друга точка розриву, коли вар-
тість капіталу зростає при незмінній його структурі. Кожна гривня дода-
ткового капіталу після 40 тис. грн. буде обходитися фірмі у 30,0% і 
складатися з 40 коп. боргу вартістю 40%, 10 коп. привілейованих акцій 
вартістю 20% і 50 коп. власного капіталу, створеного за рахунок нероз-
поділених прибутків вартістю 24%. Це буде зберігатися до того момен-
ту, коли додатковий капітал не перевищить 70 тис. грн., де буде мати 
місце додаткове зростання вартості капіталу внаслідок вичерпання мож-
ливостей його формування за рахунок нерозподіленого прибутку. 

На графіку MCC буде стільки точок розриву, скільки спостері-
гається підвищення вартості одного з компонентів капіталу. 

 
 
 
Терміни 

 
Вартість капіталу Очікувана норма прибутковості 
Дисконтна ставка Дисконтний грошовий потік 
Вартість боргу Капітальний дохід 
Вартість привілейованих акцій Дивідендний дохід 
Вартість нерозподілених  
прибутків 

Коефіцієнт виплати дивідендів 

Вартість власного капіталу Цільова структура капіталу 
Процентний дохід Середньозважена вартість капіталу 
Витрати розміщення Гранична вартість капіталу 
Принцип оптимально можливої 
вартості 

Точка розриву нерозподілених 
прибутків 
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Питання для перевірки 

 
1. Чому категорія вартості капіталу для інвестиційних рішень ви-

користовується, навіть коли присутнє тільки одне джерело фор-
мування активів (e.g. власний капітал, борг)? 

2. Чому вартість боргу менша, ніж вартість частки капіталу, ство-
реного за рахунок привілейованих акцій, якщо ці зобов’язання 
оцінюються на ринку у 10% доходу до закінчення строку їх дії? 

3. Назвіть два джерела формування фірмою власного капіталу. 
4. Поясніть, як поняття альтернативних витрат пов’язане із нероз-

поділеним прибутком? 
5. Поясніть, як вартість частки капіталу, що сформована за рахунок 

нерозподіленого прибутку, пов’язується з концепцією альтерна-
тивних витрат? 

6. Чому вартість нерозподіленого прибутку є для фірми еквівален-
том необхідної ставки доходу на звичайні акції? 

7. Чому вартість акцій нової емісії буде вищою, ніж вартість не-
розподіленого прибутку? 

8. Яким чином визначається база для розрахунку WACC? 
9. Поясніть традиційний підхід до розглядання U-подібної форми 

вартості капіталу. 
10. Часто стверджують, що коли фірма не в змозі забезпечити став-

ку прибутковості вище, ніж вартість капіталу, вона не буде здій-
снювати інвестицій. Поясніть. 

11. Який вплив має інфляція на вартість капіталу фірми? (Подумай-
те про вплив інфляції на ставку процента, ціну акцій, прибутки 
корпорацій і на зростання). 

12. Як ви розумієте концепцію граничної вартості капіталу? 
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Задачі 
 

Вартість боргу після сплати податків 
Задача 51  
Компанія “Бензин у кожну сім’ю” може випустити боргові зо-

бов’язання з доходом 48% протягом всього строку дії. Якою буде вар-
тість боргу, якщо ставка оподаткування становить 25%? 

 
 
 
Задача 52  
Підрахуйте вартість боргу з врахуванням діючої системи опода-

ткування за наведених у попередній задачі умов. 
 
Задача 53  
Визначте вартість боргу, сформованого за рахунок облігацій з 

доходом 18%, якщо компанія-емітент сплачує податки зі ставкою 25% 
і вартість розповсюдження випуску облігацій становить 1% номіналу. 

 
Задача 54 
Компанія “Тільки для дорослих” має розповсюдженими обліга-

ції номіналом по 100 грн. і терміном дії 5 років. Вони продаються по 
120 грн. за облігацію і по них вона сплачує 9,50 грн. після відшкоду-
вання податків за ставкою 25%. Компанія хотіла б знати, якою буде 
вартість нового випуску облігацій. Ризик і тривалість дії зобов’язань 
будуть такими ж, як і у попередньому випадку, однак ставка оподатку-
вання зростає на 5 пунктів. 

 
Вартість привілейованих акцій 
Задача 55 
Фірма “Першокласні шузи, інкорпорейтед” може продати при-

вілейовані акції за 100 грн./шт. при тому, що витрати на розміщення 
складають 5 грн. По акціях буде сплачуватися 7 грн. дивідендів. Якою 
буде вартість привілейованих акцій як частки капіталу фірми?  

 
Задача 56 
Корпорація “Кокон” три роки тому випустила привілейовані ак-

ції з номіналом 75 грн. Акції забезпечували на час випуску 28% дохо-
ду. Зараз вони продаються по 50 грн. Якою є поточна вартість капіталу 
фірми, що створений за рахунок привілейованих акцій? 
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Порівняння вартості боргу і привілейованих акцій 
Задача 57 
Фінансовий менеджер компанії “Конотопські обрії” має визна-

чити вартість для компанії капіталу, сформованого за рахунок випуску 
зобов’язань з фіксованим доходом, і визначити кращий варіант за 
умов, що облігації можуть бути випущені з дохідністю 10,5% із став-
кою оподаткування 25%, а привілейовані акції будуть продаватися по 
50 грн. і по них будуть сплачуватися дивіденди у розмірі 4,40 грн. Вар-
тість розміщення акцій становить 2 грн.  

 
Порівняння нерозподілених прибутків і звичайних акцій 
Задача 58 
Ваш клієнт – компанія “Купідон” – попросила підрахувати вар-

тість її звичайних акцій. Протягом наступних 12 місяців компанія очі-
кує сплачувати дивіденди у розмірі 3,0 грн. і поточна вартість її акцій – 
60 грн. Очікуваний темп росту дивідендів – 8%. Розрахуйте вартість 
нерозподілених прибутків. Якщо витрати на розміщення становлять 2 
грн., визначте вартість нової емісії. 

 
WACC 
Задача 59 
Вартість боргу компанії складає 27%, вартість привілейованих 

акцій – 20%, а нерозподілених прибутків – 23%. Визначте вартість ка-
піталу компанії, якщо з балансового звіту відомо, що вказані компоне-
нти капіталу у структурі відповідно 35%, 15% і 50%. 

 
Задача 60 
Зовнішній консультант запропонував варіант формування стру-

ктури капіталу компанії у такому вигляді: борг – 60%, привілейовані 
акції – 5%, нерозподілений прибуток – 35%. За умов такої орієнтованої 
на борг структури вартість її складових становить відповідно 8,8%; 
10,5% і 15,5%. Визначте, чи не варто компанії прислухатися до пропо-
зиції консультанта. 

 
Задача 61 
За вашим дорученням бухгалтер зібрав і передав вам таку ін-

формацію: 
Борг    35% 
Привілейовані акції  10% 
Звичайні акції   55% 
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Крім того, ваші підлеглі – робітники фінансового відділу прові-
дної компанії, що виготовляє патентовані ліки Гербаджайв, – підібрали 
таку інформацію: 

Купонна ставка по облігаціях  – 23%. 
Дохід по облігаціях   – 21%. 
Очікуваний дивіденд на звичайні акції  – 6,3 грн. 
Дивіденд на привілейовані акції  – 18 грн. 
Ціна звичайних акцій   – 60 грн. 
Ціна привілейованих акцій  – 98 грн. 
Витрати на розміщення привілейованих 
акцій     – 5,50 грн.  
Темп зростання дивідендів   – 8% 
Ставка оподаткування    – 25% 
Ви, нарешті, віддаєте розпорядження визначити вартість капіта-

лу компанії. 
Наскільки можна довіряти співробітникам, якщо вони підраху-

вали WACC на рівні 28,3%? 
 
Задача 62 
Бухгалтерія компанії за вашим дорученням представила вам на-

ступну інформацію: 
Структура капіталу: борг – 30%, привілейовані акції – 10%, зви-

чайні акції – 60%. 
Спеціалісти фінансового відділу підібрали таку інформацію: 
Ставка оподаткування    – 25% 
Очікуваний дивіденд на звичайні акції  – 4,50 грн. 
Дивіденд на привілейовані акції  – 14 грн. 
Ціна звичайних акцій   – 70 грн. 
Ціна привілейованих акцій  – 102 грн. 
Темп росту дивідендів    – 6% 
Дохід по облігаціях   – 22% 
Витрати на розміщення привілейованих 
акцій     – 4 грн.   
Саме ви визначаєте вартість капіталу компанії.  
Чи можна довіряти співробітникам, якщо вони підрахували 

WACC на рівні 24,43%? 
 
Задача 63 
“Атлетика Elliott” пробує визначити свою оптимальну структу-

ру капіталу, яка зараз складається тільки з боргу і звичайного акціоне-
рного капіталу. Фірма зараз не використовує привілейовані акції у 
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структурі капіталу і не планує робити це в майбутньому. Щоб оцінити, 
скільки б коштував її борг при різних його рівнях, фінансовий мене-
джер компанії проконсультувався з інвестиційними банкірами і, на 
підставі цих обговорень, розробив таку таблицю: 

 
Таблиця 32 

 

Висхідні дані до задачі 63 
 

Відношення 
боргу до  
активів 

Відношення 
власного 
капіталу до 
активів 

Відношення 
боргу до 
власного 
капіталу 

Рейтинг 
облігацій 

Вартість 
боргу до 
оподатку-
вання 

0,0 1,0 0,00 A 7% 
0,2 0,8 0,25 BBB 8 
0,4 0,6 0,67 BB 10 
0,6 0,4 1,5 C 12 
0,8 0,2 4,0 D 15 

 

Elliott, щоб оцінити вартість звичайного акціонерного капіталу 
(ks), використовує метод CAPM. Компанія оцінює, що безризикова 
ставка складає 8%, премія ринкового ризику – 6%, її податкова ставка 
складає 25%. Elliott оцінює, що коли вона не мала б ніякого боргу, її 
бета (βЙ) була б на рівні 1,2. На підставі цієї інформації визначте, якою 
мала б бути оптимальна структура капіталу фірми і якою була б серед-
ньозважена вартість капіталу за такою структурою. 

 
Задача 65 
На 1 січня загальна вартість компанії “Дієтичне сало & Со” ста-

новила 60 млн. грн. Протягом року компанія планує збільшити капітал, 
щоб інвестувати 30 млн. грн. у прибутковий проект виробництва нової 
продукції для дітей – “Сало у шоколаді”. Структура капіталу компаній 
розглядається як оптимальна: борг – 30 млн. грн., звичайні акції – 30 
млн. грн. Нові облігації будуть мати купонну ставку 8% і будуть про-
даватися at par (за номіналом). Звичайні акції, що зараз продаються по 
30 грн. за шт., можна буде продавати по 27 грн. Визначено, що акціо-
нери потребують рівня доходності – 18%, враховуючи дивідендний 
доход 10% і очікуване постійне зростання – 8%. Нерозподілені прибу-
тки передбачаються на рівні 3 млн. грн. Ставка оподаткування – 25%. 

Завдання: 
а) за умов підтримки оптимальної структури капіталу, в якому об-

сязі нові інвестиції мають фінансуватися за рахунок випуску 
звичайних акцій? 
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б) який об’єм власного капіталу фірма може створити за рахунок 
внутрішніх джерел? Зовнішніх? 

в) визначте вартість кожного з компонентів власного капіталу. 
г) на якому рівні зростає нарощування капіталу ka команії “Дієтич-

не сало & Со”? 
д) розрахуйте WACC команії “Дієтичне сало & Со”, використову-

ючи (1) вартість нерозподілених прибутків, (2) вартість нових 
звичайних акцій. 

 
Задача 66  
Компанія намагається підтримувати оптимальну структуру ка-

піталу на рівні: борг – 40%, привілейовані акції – 18%, звичайні акції – 
42%. У поточному році компанія сподівається отримати чистий дохід 
27558 грн. Коефіцієнт виплати дивідендів – 50%. Ставка оподаткуван-
ня доходів компанії – 25%. Інвестори очікують зростання у майбут-
ньому доходів компанії і дивідендів на її акції з постійною нормою – 
11%. В останньому році компанія виплатила дивідендів 5,15 грн. На 
ринку акції компанії продаються за ціною 75 грн. Загальна норма до-
ходності по державних казначейських зобов’язаннях сягає 16,5%, а 
звичайні акції характеризуються середньою очікуваною доходністю 
18,3%.  

Аналіз дозволив визначити коефіцієнт β для акцій компанії, 
який становить 1,4. 

Менеджер обмірковує можливості нової пропозиції зобов’язань, 
у тому числі: для звичайних акцій вартість розміщення буде на рівні 
10%, привілейовані акції мають бути продані за ціною 110 грн. з рів-
нем дивіденда – 12 грн. і з врахуванням витрат на розміщення на рівні 
8 грн. на акцію, боргові зобов’язання можуть бути продані зі ставкою 
процента 20,5%. 

Завдання: 
а) визначити вартість боргу, привілейованих акцій, нерозподілених 

прибутків і нової емісії звичайних акцій; 
б) наскільки, зберігаючи оптимальну структуру, можна збільшити 

капітал до здійснення нової емісії звичайних акцій? 
в) якою буде середньозважена вартість капіталу, якщо компанія 

використає нерозподілені прибутки? А коли здійснить випуск 
звичайних акцій?  
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