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Глава 5 
Поняття та теоретичні концепції 

структури капіталу 
 
Серед питань, з якими часто зустрічається фінансовий мене-

джер, найбільш складним є взаємовідношення між структурою і вар-
тістю капіталу. Це пов’язано з тим, що для кожної фірми існує оп-
тимальна структура капіталу або структурний діапазон, що близь-
кий до оптимального. Фінансова теорія не надає достатніх знань для 
формального визначення оптимальної структури капіталу, однак вона 
допомагає ідентифікувати ключові фактори, які впливають на фор-
мування такої структури, що максимізує вартість капіталу. Наслід-
ком вивчення основних теорій структури капіталу є, таким чином, 
розуміння студентом ознак оптимальності й шляхів її досягнення. З 
огляду на це в матеріалі глави розглянуто ретроспективу підходів до 
пояснення проблеми оптимізації структури капіталу, базові засади 
теорії Модігльяні-Міллера, сутність та чинники фінансового дістресу 
та інші теорії структури капіталу.  

 
 
 

5.1. Основні терміни та поняття теорії 
структури капіталу 

 
Хронологічно розрізняють декілька теоретичних концепцій, що 

з різним ступенем абстрагування пояснюють, як леверідж (leverage), 
або використання боргу, впливає на вартість капіталу. Їх головна зада-
ча – пояснити два головних питання: 1) чи може фірма збільшити доб-
робут своїх акціонерів, замінюючи власний капітал на борг? 2) якщо 
може, то скільки боргу необхідно мати? 

У теорії структури капіталу використовуються наступні основні 
поняття й терміни: 

S – ринкова вартість звичайних акцій фірми, що дорівнює ціні 
акцій, помноженій на їх кількість. 

D – ринкова вартість боргу. Для спрощення аналізу припуска-
ється, що фірма не має боргу у вигляді привілейованих акцій і викори-
стовує тільки один вид боргу, а саме – перпетьютет. 

V=D+S – загальна ринкова вартість фірми. 
EBIT – прибуток до сплати процентів та податків або чистий 

операційний дохід (earnings before interest and taxes or net operating 
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income – NOI). Для спрощення припускається, що EBIT залишаються 
незмінними протягом часу.  

kd – ставка процента по боргу фірми.  
ks – вартість акціонерного капіталу або потрібна ставка доходу 

на звичайні акції фірми.  
ka – середньозважена вартість капіталу (WACC). 
T – ставка (або гранична стака) оподаткування. 
Отже, за умов, що EBIT залишається незмінними, а всі доходи 

виплачуються акціонерам як дивіденди, загальна ринкова вартість зви-
чайних акцій S визначається як: 
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 З формули видно, як зміни у борговому відношенні впливають 

на вартість акціонерного капіталу фірми. Якщо перетворити формулу 
для визначення ks, отримаємо 
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Рівняння дозволяє показати вплив леверіджу на вартість акціо-

нерного капіталу. І, нарешті, останнє рівняння показує, як зміни у бор-
говому відношенні впливають на WACC: 
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Не важко довести, що ( )[ ] .1

ak
TEBITV −⋅

=  

 
Тобто ринкова вартість фірми може бути знайдена як вартість 

перпетьютету, яка капіталізує постійний чистий операційний дохід за 
умов даної середньозваженої вартості капіталу. 

Для того, щоб знайти WACC, можна також використовувати рі-
вняння 
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5.2. Характеристика теоретичних концепцій 
структури капіталу 

 
Теорія чистого доходу (NI) 
Теорія NI виходить з наступних припущень: 
1) інвестори капіталізують, або оцінюють, вартість чистого до-

ходу фірми (NI), виходячи з незмінної ставки (ks = const); 
2) фірма може збільшувати борг з постійною ставкою (kd = 

const). 
За таких умов, якщо фірма використовує все більше і більше 

боргу, WACC зменшується, оскільки борг дешевше, ніж акціонерний 
капітал (рис. 13). Далі, оскільки WACC зменшується, вартість фірми 
зростає. 

 

 
 

Рис. 13. Вартість капіталу: теорія чистого доходу (NI) 
 
Якщо б теорія чистого доходу була коректною, фірми у праг-

ненні максимізувати свою ринкову вартість використовували б, вреш-
ті-решт, близько 100% боргу. 
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Теорія чистого операційного доходу (NОI) 
На відміну від попередньої, теорія чистого операційного доходу 

припускає, що інвестори мають неоднакову реакцію на боргові зо-
бов’язання корпорацій навіть за умови, коли kd = const (рис. 14). Треба 
зауважити, що: 

1) за таких припущень постійна WACC обумовлює незмінність 
ринкової вартості фірми, як би вона не використовувала борг; 

2) за умов постійної WACC та незмінної kd, ks зростає разом зі 
зростанням рівня леверіджу, оскільки інвестори пов’язують ріст леве-
ріджу із зростанням ризику. 

 

 
Рис. 14. Вартість капіталу: теорія чистого операційного 

доходу (NOI) 
 
Якщо припущення теорії NOI вірні, рішення щодо структури 

капіталу не важливі для фірми, оскільки одна структура не може бути 
кращою за іншу. 

Традиційна теорія структури капіталу 
Ця теорія виходить з того, що до певного “помірного” рівня ле-

веріджу ризик не зростає помітно ані по відношенню до боргу, ані до 
акціонерного капіталу, тобто ks i kd лишаються незмінними. Однак поза 
цією межею вартість боргу і вартість акціонерного капіталу починають 
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стрімко зростати. Це через те, що збільшення ризику перевищує пере-
ваги більш дешевого боргу. Результат постає у наступному: 
1) форма кривої WACC є U-подібною. 
2) разом із зростанням боргового відношення вартість фірми спо-

чатку росте і після досягнення певного максимуму зменшується. 
 

 
Рис.14. Вартість капіталу: традиційна теорія 

 
Отже, існує структура капіталу з боргом меншим, ніж 100%, яка 

максимізує вартість фірми. 
У 1952 році у своїй роботі4 David Durand (проф., США) дослідив 

три теорії і фактично запропонував традиційну теорію. 
 
 
 

                                                           
4 “Costs of Debt and Eqiuty Funds for Business: Trends and Problems of Measurement,” 

Conference on Research in Business Finance, National Bureau of Economic Research, New 
York, 1952. 
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5.3. Теорія Модігльяні-Міллера5, або теорія ММ 
 
Ця робота вважається найвпливовішою працею з фінансової те-

орії. Вона грунтується на таких припущеннях: 
– Підприємницький ризик фірми можна визначити за допомогою 

σEBIT, фірми з однаковим ризиком можуть бути включені до так 
званого класу гомогенного ризику. 

– Усі поточні і перспективні інвестори мають ідентичні погляди 
на оцінку майбутніх EBIT кожної фірми, тобто репрезентативні 
інвестори мають гомогенні очікування щодо сподіваних майбу-
тніх доходів корпорацій і ризиковості цих доходів. 

– Акції і облігації продаються на ринку чистої конкуренції. Серед 
іншого, це означає, що: (а) немає брокеріджу6 і що (б) інвестори 
як приватні, так і інституціональні можуть позичати за тією ж 
ставкою, як і корпорації. 

– Борг фірми і індивідів є безризиковим, тому ставка процента на 
борг – безризикова ставка. 

– Всі грошові потоки є перпетьютетними, тобто стосуються фірм з 
нульовим ростом і постійними EBIT. 
 
Теорія ММ без урахування оподаткування 
 
Ствердження 1. Вартість будь-якої фірми створюється завдяки 

капіталізації її очікуваного чистого операційного доходу за умов по-
стійної ставки, яка відповідає класу ризику фірми:  

 

.
SU

UL k
EBIT

WACC
EBITVV ===  

 
Позначення L i U стосуються відповідно фірм з використанням 

боргу і без нього.  
Оскільки у відповідності до ствердження 1, V – const., згідно з 

теорією ММ, вартість фірми не залежить від леверіджу. Це означає, що 
WACC будь-якої фірми: 
– повністю не залежить від структури капіталу; 
– дорівнює вартості акціонерного капіталу фірми того ж класу 

ризику без боргу. 
Як видно, ствердження 1 ідентичне теорії NOI. 

                                                           
5 Franco Modigliani, Merton H. Miller. “The Cost of Capital, Corporate Finance and the 

Theory of Investment // American Economic Revieu. – June 1958 and other works. 
6 brokerage costs – комісія брокерів. 
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Ствердження 2. Вартість акціонерного капіталу фірми, яка має 
борг, дорівнює: (1) вартості акціонерного капіталу фірми того ж класу 
ризику без боргу плюс (2) премія за ризик, розмір якої залежить як від 
різниці між вартістю акціонерного капіталу і боргу для фірми, що не 
використовує борг, так і від розміру леверіджу (рис. 15): 

 

( ) .
S
DkkkRPkk dsUsUsUsL ⋅−+=+=  

 
З формули видно, що коли використання фірмою боргу зростає, 

вартість її акціонерного капіталу також зростає у точній відповідності. 
Таким чином, ММ показує, що включення більшої частки боргу 

до структури капіталу не буде збільшувати вартість фірми, оскільки 
вигода від того, що борг більш дешевий, перекривається тим, що зрос-
тає вартість акціонерного капіталу. Втім, це стосується лише випадку, 
коли оподаткування відсутнє. 

 

 
Рис. 15. Вартість капіталу: теорія Модигльяні-Міллера (MM2) 
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Теорія ММ з оподаткуванням 
У 1963 р. автори опублікували продовження дослідження, де 

враховувалося корпоративне оподаткування. Їх висновки стосувалися 
того, що леверідж буде збільшувати вартість фірми, оскільки проценти 
по боргу не оподатковуються і у фірми, яка має борг, відносно більша 
частка операційного доходу надходить до інвестора. 

 
Ствердження 1. Вартість фірми, яка має борг, дорівнює: (1) 

вартості фірми без боргу того ж класу ризику плюс (2) здобуток від 
леверіджу, що є вартістю економії на податках, яка дорівнює ставці 
оподаткування, помноженій на розмір боргу, що його використовує 
фірма: VL=VU+TD. Отже, 
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Ствердження 2. Вартість акціонерного капіталу фірми, яка має 

борг, дорівнює: (1) вартості акціонерного капіталу фірми без боргу 
того ж класу ризику плюс (2) премія за ризик, яка залежить від різниці 
між вартістю акціонерного капіталу і боргом для фірми, що не викори-
стовує борг; від рівня фінансового леверіджу і ставки оподаткування. 

Оскільки (1 – Т) < 1, введення податків призводить до того, що 
зростання вартості акціонерного капіталу відбувається з меншими те-
мпами, ніж у випадку, коли немає оподаткування.  

У 1976 р. Мертон Міллер представив модель, яка враховує став-
ки оподаткування доходів корпорацій (Tc), особистих доходів від зви-
чайних акцій (Ts) і доходів від запозичення коштів у формі облігацій 
(Td): 
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У своїй роботі М.Міллер доводить, що фірми у сукупності бу-

дуть випускати суміш боргу і звичайних акцій таким чином, що дохо-
ди на корпоративні зобов’язання до сплати податків і ставки оподатку-
вання особистих доходів інвесторів (які купували ці зобов’язання) бу-
дуть змінюватися доти, доки рівновага не буде досягнута. У рівновазі 
(1 – Td) буде дорівнювати (1 – Tc)•(1 – Ts) і переваги оподаткування 
боргу будуть компенсовані оподаткуванням особистих доходів, а стру-
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ктура капіталу не буде впливати на вартість фірми або на вартість її 
капіталу.  

Подальші дослідження моделі Міллера внесли деякі уточнення, 
у тому числі у такому формулюванні, як правило, (1 – Tc)•(1 – Ts) ме-
нше, ніж (1 – Td), і практично використання боргу дає фірмам певні 
переваги, які, разом із тим, зменшуються через вплив оподаткування 
особистих доходів. 

 
 
 

5.4. Фінансова неплатоспроможність 
і агентські витрати 

 
Незважаючи на те, що певні припущення моделей ММ і Мілле-

ра можуть і не виконуватися точно, головні їх висновки залишаються 
незмінними. Однак коли має місце фінансовий дістрес і присутні аге-
нтські витрати, зміни можуть бути суттєвими. 

Вартість фінансової неплатоспроможності (дістресу) 
Багато які з фірм переживають стан фінансової неплатоспромо-

жності кожного року і деякі з них навіть банкрутують. Коли виникає 
стан фінансового дістресу, можуть мати місце наступні наслідки: 
1. Суперечки між кредиторами часто віддаляють ліквідацію акти-

вів, яка веде до фізичного псування та морального зносу запасів 
і фіксованого капіталу. Процедури банкрутства можуть займати 
тривалий період, перш ніж вони будуть вирішені. Протягом цьо-
го часу активи фізично і морально знецінюються. 

2. Суттєво зменшують вартість фірми витрати на оплату послуг 
юристів, судовий збір, а також адміністративні витрати. Вони 
разом із фізичним зносом плюс інші передбачені законодавст-
вом сплати і витрати називаються прямими витратами банк-
рутства. 

3. Менеджери та інші працівники втрачають робочі місця. Розумі-
ючи це, управління фірмою, що опинилася у стані фінансового 
дістресу, може приймати рішення, які відповідають їх особис-
тим нетривалим уподобанням, але ж зменшують тривалу вар-
тість фірми (наприклад, продаж обладнання за зменшеними ці-
нами тощо).  

4. Споживачі і постачальники у разі отримання інформації про 
можливі фінансові труднощі компаній можуть слідувати уник-
ливій тактиці, що призводить до подальшого поглиблення кризи 
компанії. 
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Наслідки дій менеджерів разом із втратами від уникливої такти-
ки споживачів і постачальників називаються непрямими витратами 
фінансового дістресу. Ці витрати можуть мати місце навіть у ситуації, 
що не обов’язково закінчується банкрутством. Зрозуміло, що фінансо-
вий дістрес може мати місце лише у фірм, які мають борг.  

Отже, чим більше використання боргу при фінансуванні і чим 
вище фіксований процент по боргу, тим більше ймовірність, що падін-
ня доходів призведе до фінансового дістресу, і тим вище ймовірність 
того, що його витрати будуть мати місце (табл. 33). 

Нехай для певної фірми властиві наступні показники: 
EBIT 10,00 тис. грн. 
D 20,00 тис. грн. 
kd 18% 
T 25% 
CFD 8,00 тис. грн. 
 (витрати 
 фінансового дістресу) 
 

Таблиця 33 
 
Розрахунок WACC із врахуванням фінансового дистресу 

та без нього 
 

Показники 

1. Чиста модель ММ. 
Без врахування 

фінансового дістресу 

2. Модифікована 
модель ММ. 

Із урахуванням 
фінансового 
дістресу 

V 40 (40-8)=32 

S 20 (40-20-8)=12 

kS 24% 40% 

ka=WACC 21% 26,3% 
 

Розрахунок показників:  
1. kS=[(EBIT-kdD)(1-T)]/S=[(10-0,18·20)) · (1-0,25)]/(40-20) ·100=24,00%; 
ka=WACC=20/40·24+20/40·18=21,00%. 
2. ks=[(EBIT-kdD)(1-T)]/S=[(10-0,18·20)) · (1-0,25)]/(40-20-8) ·100= 
=40,00%; 
ka=WACC=(D/V)kd(1-T)+S/V(kS20/32·18+(32-20)/32·40=26,3%. 
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Приклад доводить, що витрати фінансового дістресу (8,0 тис. 
грн.), зменшуючи ринкову вартість фірми, збільшують разом, і вар-
тість капіталу? і вартість власного капіталу.  

Агентські витрати 
Агентські витрати – витрати, що пов’язані з взаємовідносинами 

між двома особами, з яких одна – головна як замовник, друга – агент, 
що представляє замовника у трансакціях (Barrons, 18).  

Виникнення подібних витрат може мати місце у взаємовідноси-
нах між акціонерами і власниками облігацій. Так, менеджери можуть 
здійснювати заходи щодо задоволення вимог акціонерів за рахунок 
власників облігацій. 

Наприклад, після випуску суттєвого за обсягом боргу компанія 
вирішує реструктурувати свої активи: продати активи з невеликим 
ризиком і придбати активи, які більш ризикові, але мають високу очі-
кувану ставку доходу. Якщо все у подальшому буде гаразд, акціонери 
виграють. Навпаки, якщо ситуація погіршиться, більшість збитків у 
фірми зі значним леверіджем буде припадати на власників облігацій. 

Для запобігання можливій грі з власниками облігацій останні 
захищаються за допомогою умов, що певним чином обмежують діяль-
ність корпорацій. Так, корпорації, що здійснюють випуск облігацій, 
мають перевірятися у поточному порядку, і витрати, що пов’язані з 
такими перевірками (моніторингом), покладаються фактично на акціо-
нерів у формі збільшення вартості боргу. Отже, агентські витрати – це 
втрати ефективності плюс витрати моніторингу. Їх наявність, оскільки 
призводить до зростання вартості боргу, зменшує переваги від його 
використання як джерела формування капіталу. 

Таким чином,  
 

( ) ( ),ACFDCUL PVPVTDVV −−+=  
 
де 
VL та VU – вартість фірм відповідно з боргом та без нього; 
TD – податковий щит; 
(TCfd + TCb) та TCa – теперішня вартість, відповідно, витрат фі-

нансового дістресу та агентських витрат. 
Чистий ефект фінансового леверіджу показано на рис. 16. 
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Рис. 16. Чистий ефект фінансового леверіджу 
 
 
 

5.5. “Trade-off” моделі7 
 
Оптимальна структура капіталу визначається балансуванням 

між: (1) перевагами захисту від податку, що їх дає леверідж, і (2) ви-
тратами фінансового дістресу разом із агентськими витратами від ле-
веріджу. Таким чином, здобутки і втрати обмінюються одна проти од-
ної. Отже, модель ММ з корпоративними податками і модель Міллера, 
яка враховує фінансовий дістрес й агентські витрати, можуть бути 
описані як Trade-off моделі. Чому? 

Trade-off моделі не призначені для визначення точної оптималь-
ної структури капіталу фірми. Вони лише подають якісні висновки 
щодо фінансової поведінки фірм. Наприклад: 
1. Фірми з високим рівнем ризику, що вимірюється варіативністю 

очікуваних доходів на активи фірми, мають позичати менше за 
всіх інших рівних умов. Чим вищою є амплітуда коливання очі-
куваних доходів, тим вище ймовірність фінансового дістресу за 

                                                           
7 “Trade-off” як термін означає обмін однієї речі на іншу, особливо відмова від чо-

гось бажаного як нагорода у формі надбання або переваг від чогось іншого, що є більш 
бажаним. 

Vu+TD 

TD 

VL 

TCfd+TCb TCa 

V 

Vu
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умов будь-якого рівня боргу і, таким чином, вищі очікувані ви-
трати від нього. І навпаки, фірма з низьким ризиком може пози-
чати більше до того, як очікувані витрати неплатоспроможності 
поглинуть податкові переваги позичання. 

2. Фірми, які використовують реальні активи (нерухомість, облад-
нання і устаткування), повинна позичати більше, ніж ті, чия вар-
тість створена за рахунок нематеріальних активів (патенти, гуд-
віл тощо). Витрати фінансового дістресу залежать не тільки від 
ймовірності його виникнення, а й від того, що станеться, коли 
буде мати місце неплатоспроможність. Нематеріальні активи, а 
також спеціалізовані матеріальні активи втрачають вартість зна-
чно більше у разі фінансового дістресу. 

3. Фірми, що платять податки за вищими ставками, мають позича-
ти більше, ніж фірми з нижчими ставками оподаткування. Висо-
кі ставки оподаткування дозволяють довше отримувати переваги 
від запозичення коштів. 
 
 
 

5.6. Теорія асиметричної інформації 
 
Теорію засновано роботами проф. Г.Доналдсона і С.Майєрса. 

Першими були роботи Г.Доналдсона, у яких він дослідив, як компанії 
фактично приймають рішення щодо структури капіталу. Його основні 
висновки можуть бути віднесені до наступного: 
1. Фірми віддають перевагу фінансуванню капіталу за рахунок 

внутрішніх джерел: нерозподілених прибутків і амортизаційного 
фонду. 

2. Фірми визначають цільове відношення у розподілі прибутку, 
виходячи з: (1) очікуваних інвестиційних можливостей і (2) очі-
куваних у майбутньому грошових потоків. Зрозуміло, що коефі-
цієнт утримання визначається таким, щоб нерозподілені прибут-
ки плюс амортизаційний фонд покривали потреби фірми у дода-
тковому капіталі. 

3. Фірми не можуть легко змінювати дивіденди у нетривалому пе-
ріоді (особливо – зменшувати). Таким чином, фірми можуть і не 
задовольняти своїх потреб у розвитку за рахунок внутрішніх 
джерел. 

4. Якщо фірма має більше нерозподілених прибутків, ніж це їй 
необхідно, вона може або вкласти надлишок у ринкові 
(marketable) зобов’язання, або використати фонди для покриття 
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частки власного боргу. Якщо фірма має нерозподілені прибутки 
недостатніми для фінансування проектів, що не можуть бути 
відкладені, вона перш за все буде (1) вичерпувати свій портфель 
ліквідних зобов’язань. Якщо цього недостатньо, фірма (2) звер-
неться до зовнішніх джерел ринку капіталів. Спочатку вона ви-
пустить власні боргові зобов’язання, потім облігації, що конвер-
туються, тільки після цього – звичайні акції. 
Отже Г.Доналдсон запропонував підхід до аналізу фінансової 

поведінки, який не виходить з підходу балансування, що властиво мо-
делям trade-off. 

Роботи Г.Доналдсона (1961) розвинув Стюарт Майєрс (1984), 
яким було запропоновано нову теорію. Він зауважив, що trade-off тео-
рії припускають, що всі учасники ринку мають гомогенні очікування. 
Це передбачає, що (1) всі учасники мають однаковий об’єм інформації 
і (2) будь-які зміни в операційному доході є у чистому вигляді випад-
кові. Далі С.Майєрс аналізував, що буде відбуватися із структурою 
капіталу, якщо інформованість учасників буде не однаковою. Якщо 
висновки Доналдсона можуть бути пояснені логічно, то пропозиції 
Майєрса – в рамках нової теорії асиметричної інформації. 

Припустимо, що фірма випустила 10 тис. звичайних акцій варті-
стю 19 грн. за шт. Тобто ринкова вартість її власного капіталу – 
190 тис .грн. Однак менеджер фірми має кращу інформацію, ніж акці-
онери, щодо перспектив фірми. Він впевнений, що реальна ціна акцій 
за умов наявних активів складає 21 грн., а ринкова вартість фірми – 
210 тис. грн. Припустимо далі, що фірма буде впроваджувати новий 
проект, що потребує 100 тис. грн. фінансування, і теперішня вартість 
прибутку, що може отримати фірма, складає 5 тис. грн. У відповіді на 
те, чи буде фірма впроваджувати цей проект, можливі декілька варіан-
тів. Як ілюстрацію, розглянемо п’ять можливих ситуацій, пов’язаних із 
несиметричністю інформації. 

1. Симетрична інформація. Припустимо, що всі інвестори мають 
однакову інформацію як і менеджер. За цими умовами акції будуть 
продані за 21 грн. і загальна вартість капіталу складе 210 тис. грн.      
Фірма має продати додатково 4762 акції (100 тис. грн./21 грн.). Прийн-
яття проекту змінить вартість акцій фірми до 21,34 грн. Як видно, ви-
грають усі акціонери – і ті, що вже були, і нові. 
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де Pnew – нова ринкова вартість акцій; 
   PO – попередня вартість акцій; 
  ∆К – новий обсяг капіталу; 
  nO – попередня кількість акцій; 
  ∆n – новий випуск акцій. 
2. Несиметрична інформація щодо випуску. Припустимо, що 

менеджер не інформує акціонерів щодо реальної вартості акцій. У цій 
ситуації акції будуть продані за 19 грн., і для отримання додаткового 
капіталу для фінансування проекту необхідно буде продати 5263 акції 
(100 тис. грн./19,0 грн.). Тоді у зв’язку з асиметричною інформацією 
вартість акцій зміниться до 20,64 грн.  

За цими умовами проект не повинен бути прийнятим, бо якщо 
проект не буде прийнято і нові акції не продаватимуться, то при подо-
ланні асиметричності інформації ціна акцій зросте до 21,0 грн. і про-
даж нових акцій по 19 грн. обумовить для тих, хто вже є акціонерами, 
втрати у 0,36 грн. (20,64-21,0), а для нових акціонерів – виграш у 1,64 
грн. (21-20,64): 
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3. Більш прибуткові проекти. Припустимо, що NPV проекту 20 

тис. грн., тоді вартість акцій зросте до 21,62 грн. За таких умов фірма 
прийме проект. Хоча більша частина прибутку від нього відійде до 
нових акціонерів, які будуть сплачувати за акції 19 грн. (+2,62 проти + 
0,62 для тих, хто вже був акціонером): 



                                                                         Верланов Ю.Ю. 

 139

( )

грн. 62,21
526320000

000,20100000210000

+
++

=
+

++
=

=
∆
∆∆+⋅

=
nn

NPVКnnPP
O

Onew
new

 

 
4. В очікуванні поганих перспектив. Припустимо, що акціонери 

вважають, що ціна акцій – 19 грн. Менеджер, у свою чергу, передбачає 
погані перспективи, пов’язані із наступним: (1) прийнято нове екологі-
чне законодавство, яке примушує фірми збільшувати витрати на за-
хист навколишнього середовища, (2) для підтримання конкурентосп-
роможності продукції фірми необхідні додаткові капітальні вкладення. 
Таким чином, прибутковість фірми зменшується і стає важче збільшу-
вати капітал для забезпечення виживання фірми.  

Менеджер доходить висновку, що “дійсна” вартість акцій фірми 
тільки 17 грн. Він вирішує здійснити додатковий випуск 10 тис. акцій, 
які будуть продані за ціною 19 грн., і це збільшить капітал на 190 тис., 
що допоможе підтримати бюджет цього року. Це вплине на “дійсну” 
ціну акцій фірми – 18 грн. Акціонери, що мають акції, будуть нести 
збитки, але нова емісія їх зменшить: 
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5. Фінансування проекту з NPV=5 тис. грн. за рахунок боргу. 

Якщо фірма використовує борг і вдається подолати асиметричність 
інформації, то вартість акції зросте: 

 
Нова ціна = (Нова ринкова вартість + NPV)/кількість акцій = 

(210000+5000)/10000 = 21,5 грн. 
 

Основні висновки теорії асиметричної інформації полягають у 
наступному: 
1. Якщо присутня асиметричність інформації, корпорації мають 

здійснювати нові випуски акцій тільки у випадках, коли вони 
мають у розпорядженні особливо прибуткові проекти, що не 
можуть бути ані відкладені, ані профінансовані за рахунок бор-
гу, або якщо менеджери вважають, що поточна ціна акцій пере-
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вищена. Добрі, але прості проекти мають фінансуватися за раху-
нок внутрішніх джерел або боргу. 

2. Інвестори розуміють таку політику фірми і реагують зменшен-
ням ціни акцій фірми, якщо вона проголошує плани щодо нової 
емісії акцій, тому що оцінюють ці оголошення скоріше як погані 
сигнали, ніж як добрі. 

3. Компанії скоріше будуть переслідувати політику розподілу при-
бутків таким чином, щоб більшу їх частину не розподіляти і 
зменшувати боргове відношення для того, щоб мати резерв “по-
тужностей кредитування”, які можуть бути задіяні, коли вини-
кають потреби у підтримці бюджету.  
 
 
 
Терміни 

 
Леверідж Традиційна теорія структури 

капіталу 
Ринкова вартість звичайних акцій Теорія Модігльяні-Міллера 
Ринкова вартість боргу Фінансовий дістрес 
Ринкова вартість фірми Агентські витрати 
EBIT Вартість фінансового дістресу 
Теорія чистого доходу “Trade-off” моделі 
Теорія чистого операційного до-
ходу 

Чистий ефект фінансового 
леверіджу 

 
 
 
Питання для перевірки знань 

 
1. У чому полягає фінансовий зміст ринкової вартості фірми, вар-

тості капіталу? 
2. Як пов’язані між собою ринкова вартість фірми та вартість капі-

талу? 
3. Який принцип закладено у визначення ринкової вартості фірми? 
4. Перелічіть основні поняття теорії структури капіталу. 
5. У чому полягає сутність теорії чистого доходу (NI)? 
6. У чому полягає сутність теорії чистого операційного доходу 

(NОI)? 
7. Розкрийте зміст традиційної теорії структури капіталу. 
8. За яких припущень формулювалася теорія Модігльяні-Міллера? 
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9. Що обумовлює вартість фінансового дістресу? 
10. Розкрийте структуру агентських витрат. 
11. Надайте графічну інтерпретацію чистого ефекту фінансового 

леверіджу. 
12. У чому постають зміст та практичні висновки теорії асиметрич-

ної інформації?  
 
 
 
Задачі 

 
Задача 66  
Компанія Jackson пробує визначити оптимальну структуру капі-

талу. Фінансовий менеджер компанії вірить, що оптимальний коефіцієнт 
заборгованості є десь між 20% і 50%. Його штат підготував наступні 
передбачення для EPS компанії і ціну акцій для різних рівнів боргу: 

 
Таблиця 34 

 

Висхідні дані до задачі 66 
 

Боргове 
відношення 

Прогнозна EPS, дол. Прогнозна ціна акцій, дол. 

20% 3,2 35 
30 3,45 36,5 
40 3,75 36,25 
50 3,5 35,5 

 

Припустимо, що фірма використовує тільки борг і акціонерний 
капітал. Що таке – оптимальна структура капіталу для Jackson? Яке 
боргове відношення мінімізує WACC компанії? 

 
Задача 67 
Припустіть, що ви тільки найняті як комерційний директор 

С.Deli (CD), яка розміщена поблизу університету та обслуговує студе-
нтів. Продажі минулого року склали 1100 тис. грн., змінні витрати до-
рівнюють 60% від продаж, фіксовані витрати – 40 тис. грн. Таким чи-
ном, EBIT складає 400 тис. грн. Оскільки набір до університету здійс-
нено, очікується, що EBIT буде постійною якийсь час. Оскільки ніяко-
го розширення капіталу не передбачається, CD виплачує всю виручку 
як дивіденди. 

Активи складають 2 млн. грн., і є оплаченими 80 тис. акцій. 
Управління володіє близько 50% акцій, які продаються на роздрібному 
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ринку. CD зараз не має боргу, акціонерний капітал – 80 тис. акцій, які 
продаються за ціною 25 грн. за акцію, що є також бухгалтерською вар-
тістю. Податкова ставка фірми – 25%. Ви, між іншим, вірите, що для 
акціонерів CD було б краще, якщо деяке фінансування здійснювати-
меться за рахунок позикових засобів. 

Коли ви запропонували це вашому генеральному директору, во-
на запропонувала вам обгрунтувати ідею. На сьогоднішньому ринку 
вільна від ризику ставка, kRF, складає 6% і ринкова премія за ризик, 
ks-kRF, складає 6%. Для CD без боргу бета (βЙ) дорівнює 1,0. Оскільки 
CD зараз не має боргу, вартість її акціонерного капіталу (а разом і 
WACC) складає 12%. Якщо фірма буде рекапіталізованою, вона зро-
бить запозичення і позикові засоби будуть використовуватися, щоб 
викупити акції. 

Акціонери, в свою чергу, використовували фонди, забезпечені 
викупом, щоб купити акціонерні капітали інших аналогічних компа-
ній, подібних CD. Ви плануєте завершити ваш звіт наступними запи-
таннями, а потім відповідями на них:  
– Що таке діловий ризик? Які чинники впливають на діловий ри-

зик фірми? 
– Що є операційним леверіджем, і як це впливає на діловий ризик 

фірми? 
– Що мається на увазі під “фінансовим леверіджем” і “фінансовим 

ризиком”? 
– Як фінансовий ризик відрізняється від ділового ризику? 

Щоб розвинути приклад, який може бути поданий на розгляд 
управлінню CD як ілюстрація, розглянемо дві гіпотетичні фірми – фі-
рму U з нульовим боргом і фірму L з 10 тис. грн. боргу вартістю 12%. 
Обидві фірми мають 20 тис. грн. в активах і податкову ставку 25%, і 
характеризуються наступним розподілом ймовірності EBIT наступного 
року (табл. 35): 

 
Таблиця 35 

 

Розподіл ймовірності EBIT наступного року 
 

Ймовірність EBIT, дол. 
0,25 2000 
0,5 3000 

0,25 4000 
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Після розмови з місцевим інвестиційним банкіром ви одержуєте 
наступні оцінки вартості боргу на різних його рівнях (табл. 36): 

 
Таблиця 36 

 

Оцінки вартості боргу на різних його рівнях 
 

Обсяг 
запозичень 

Борг 
до активів 

Борг до власного 
капіталу 

Рейтинг 
облігацій kd, % 

0 0 0 – – 
250 0,125 0,1429 АА 8,0 
500 0,250 0,3333 А 9,0 
750 0,375 0,6 ВВВ 11,5 
1000 0,5 1,0 ВВ 14,0 

 
Завдання 

1. Визначте “оптимальну структуру” капіталу і “цільову структуру 
капіталу”. 

2. Поясніть, чому рейтинг облігацій CD і вартість боргу залежать 
від обсягу запозичень. 

3. Припустимо, що акції могли б бути викуплені за поточною рин-
ковою ціною 25 грн. за шт. Обчисліть очікуваний EPS для різних 
обсягів боргу: 0, 250 тис. грн., 500 тис. грн., 750 тис. грн. та 1000 
тис. грн. Скільки акцій залишилося б після рекапіталізації за ко-
жним сценарієм? 

4. Використовуючи рівняння Hamada (див. п. 7.1), визначте, якою 
буде вартість акціонерного капіталу, якщо CD рекапіталізується 
з 250 тис. грн. боргу? 500 тис.грн.? 750 тис. грн.? 1000 тис. грн.? 

5. Розглядаючи тільки представлені рівні боргу, якою є структура 
капіталу CD, що мінімізує WACC? 

6. Якою б була нова ціна акцій, якщо CD рекапіталізувалася б з 250 
тис. грн. боргу? 500 тис. грн.? 750 тис. грн.? 1000 тис. грн.? Вра-
хуйте, що дивідендне відношення складає 100%, отже g = 0. 
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