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Глава 6 
Структура капіталу 

та фінансове управління 
 
У матеріалі глави розглянуто деякі основні підходи до викорис-

тання концепції структури капіталу у фінансовому управлінні. Голо-
вним чином, вони допомагають відповісти на такі важливі питання. 
Чому очікуваний дохід на капітал зростає разом зі зростанням рівня 
запозичень фірми? Чому фінансові менеджери мають обирати таку 
структуру капіталу, що максимізує вартість фірми? Чи можна, а 
якщо можна, то як визначити оптимальну структуру капіталу? Крім 
того, що відповіді на ці питання відносяться до одного з головних 
стратегічних об’єктів фінансового управління, їх успішне вирішення 
дозволяє оцінювати й кваліфікацию фінансового менеджера. 

 
 
 
6.1. Ілюстрація до моделі Модігльяні-Міллера 

( I та II припущення) 
 
Припустимо, вартість компанії КК складає 1000 грн. Зараз вона 

не має боргу і кожна з її 100 акцій продається за 10 грн. Компанія на-
зивається unlevered. Припустимо далі, що компанія позичає 500 грн. і 
сплачує 500 грн. акціонерам як додаткові дивіденди (5 грн. на акцію). 
Після випуску зобов’язань фірма стає levered. Як борг вплине на вар-
тість? 

За природною логікою можливі лише три варіанти: (1) більше 
початкової вартості, (2) стільки ж та (3) менше початкової вартості.  

Корпорація ЛЛ очікує отримувати щорічно 10 млн. грн. Фірма 
виплачує всі свої доходи як дивіденди. Отже, 10 млн. грн. представля-
ють собою очікуваний грошовий потік інвесторів. Випущено 10 млн. 
акцій, що передбачає очікуваний грошовий потік у 1 грн. на акцію. 
Вартість капіталу для фірми без боргу – 10%. Незабаром фірма збира-
ється будувати завод, що коштує 4 млн. грн. Очікується, що завод буде 
приносити додатково 1 млн. грн. на рік (табл. 37). 
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Таблиця 37 
 

Висхідні дані до пояснення прикладу 
 

Компанія у поточному стані Новий завод 
Грошовий потік 10 млн. Початкові вкладення 4 млн. 
Кількість 
випущених акцій 

10 млн. Додатковий 
грошовий потік 

1 млн. 

 

NPV проекту, якщо припустити, що проект дисконтується за ті-
єю ж самою ставкою, яка дорівнює вартості капіталу фірми, складає 

 
.млн 6

0,1
млн. 1 млн. 4- =+  

 
До того, як ринок отримає інформацію щодо проекту, баланс 

ринкової вартості фірми виглядатиме так (табл. 38): 
 

Таблиця 38 
 

Баланс корпорації ЛЛ (без боргу) 
 

млн. 100
0,1
млн. 10:активи Попередні =

 ( )акцій млн. 10
млн. 100:капітал Власний

 
 
Вартість фірми складає 100 млн. грн., оскільки грошовий потік у 

10 млн. грн. щороку капіталізується під 10%. 
Різниця між бухгалтерським балансом та балансом ринкової вар-

тості у тому, що, на відміну від бухгалтерського, де відображається істо-
рична вартість активів (висхідна вартість мінус амортизація), у балансі 
ринкової вартості фінансисти фіксують ринкову вартість активів. 

Менеджери фірми розглядають можливість здійснення випуску 
додаткових акцій або облігацій на 4 млн. грн. 

Фінансування за рахунок випуску акцій 
Припустимо, ЛЛ проголошує, що незабаром вона з метою фінан-

сування будівництва нового заводу випустить акцій на 4 млн. грн. Вар-
тість акцій і, отже, вартість фірми буде зростати, оскільки проект заводу 
приймається за умови, що NPV>0. У відповідності до концепції ефекти-
вного ринку вартість зросте негайно у день проголошення про проект. 
Баланс ринкової вартості фірми вже виглядатиме так (табл. 39): 
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Таблиця 39 
 

Баланс корпорації ЛЛ одразу після проголошення про випуск 
акцій для будівництва заводу, млн. грн. 

 

Попередні активи 100 Акціонерний 
капітал 

106 

NPV проекту 

=+
0,1
млн. 1 млн. 4-  6 (10 млн. акцій) 

 

Всього активів 106 Всього пасивів 106 
 

Нові акції ще не емітовані, але ж ціна за випущену акцію зросла 
до 10,6 грн., що відображає поведінку ринку. Незабаром здійснюється 
випуск акцій на 4 млн. грн. Оскільки ціна складає вже 10,6 грн., еміту-
ється 377358 акцій (4 млн. /10,6). Кошти знаходяться у банку тимчасо-
во, доки вони будуть використані для будівництва заводу.  

Баланс ринкової вартості корпорації на цьому етапі вже вигля-
датиме так (табл. 40): 

 
Таблиця 40 

 

Баланс корпорації ЛЛ після випуску акцій, 
але до початку будівництва заводу, млн. грн. 

 

Попередні активи 100 Акціонерний 
капітал 110 

NPV заводу 6 10377358 
акцій  

Надходження від емісії акцій 
(тимчасово інвестовані у банк) 4   

Всього активів 110 Всього 
пасивів 110 

 

Зауважимо, що ціна не змінилася. Це точно відповідає гіпотезі 
про ефективний ринок, де ціни змінюються тільки у відповідності до 
нової інформації. 

Далі, отримані кошти (4 млн. грн.) перераховуються підряднику. 
Припустимо далі, що завод будується швидко (табл. 41). 
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Таблиця 41 
 

Баланс корпорації ЛЛ одразу після будівництва заводу, млн. грн. 
 

Попередні активи 100  Акціонерний капітал 110  

NPV проекту =
0,1
млн. 1  10  10377358 акцій  

Всього активів 110  Всього пасивів 110 
 

Структура балансу змінилася, оскільки гроші перейшли підряд-
никові. Поточна вартість грошових потоків в 1 млн. у році, що йде за 
моментом, коли завод було відображено як актив, складає 10 млн. 
Оскільки 4 млн. грн. вже були сплачені, вони більше не репрезентують 
майбутню вартість. Отже, ця сума вже не буде зменшувати вартість 
заводу. Ціна акцій за умов ефективного ринку залишається незмінною.  

Припустимо, річний грошовий потік фірми складає 11 млн. грн., 
10 млн. з котрих створюють старі активи і 1 млн. – нові. Тож очікува-
ний дохід акціонерів становить  

 

10,0
млн 110
млн 11

==sk , оскільки фірма не має боргу ks=ku=0,10. 

 
Фінансування за рахунок боргу 
Припустимо, що корпорація ЛЛ проголошує, що незабаром за-

позичить 4 млн. грн. під 6%, щоб збудувати новий завод. Акції негайно 
зростуть як реакція на прийняття інвестиційного проекту з NPV>0. 
Отже, одразу після проголошення про запозичення баланс ЛЛ склада-
тиме (табл. 42): 

 
Таблиця 42 

 

Баланс корпорації ЛЛ одразу після проголошення 
про запозичення для будівництва заводу, млн. грн. 

 

Попередні активи 100 Акціонерний капітал 106 
NPV проекту 

=+
0,1
млн. 1 млн. 4-  

6 10 млн. акцій  

Всього активів 106 Всього активів 106 
 

Вартість фірми та ж сама, оскільки: (1) будуватиметься той же 
завод, (2) ММ пропонує, що фінансування за рахунок боргу не гірше, 
ніж через випуск акцій. 
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У певний момент часу облігації на 4 млн. грн. будуть випущені 
та, як і у попередньому випадку, фонди тимчасово знаходитимуться у 
банку (табл. 43). 

 
Таблиця 43 

 

Баланс корпорації ЛЛ після запозичення, 
але до початку будівництва заводу, млн. грн. 

 

Попередні активи 100  Борг 4  
NPV заводу 6  Акціонерний капітал 106  
Надходження від емісії 
облігацій (тимчасово 
інвестовані у банк) 

4 10 млн. акцій  

Всього активів 110  Всього пасивів 110  
 

Нарешті кошти будуть передані підрядникові, завод збудовано і 
баланс виглядатиме наступним чином (табл. 44): 

 
Таблиця 44 

 

Баланс корпорації ЛЛ одразу після будівництва заводу, млн. грн. 
 

Попередні активи 100  Борг 4  

NPV проекту  =
0,1
млн. 1  10  Акціонерний капітал  

10 млн. акцій 106  

Всього активів 110  Всього пасивів 110  
 

Таблиця 45 
 

Очікуваний дохід акціонерів корпорації за рік 
 

Грошовий потік 
від старих акти-
вів 

Грошовий 
потік від но-
вих активів 

Банківський 
процент 

 

10 млн. грн. + 1 млн. грн. - 0,24 млн. грн. = 10,76 млн. 
грн. 

 

Дохідність інвестицій за цих умов становитиме (10,76 млн./106 
млн.) 10,15%. 

Очевидно, що дохід акціонерів компанії, яка має борг, буде ви-
щим. Додатковий дохід у 0,15 є таким, як його й передбачає теорія 
ММ: 
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( ) ( ) %.15,10%6%10
106000000

4000000%10 =−×+=−×+= duus kk
S
Dkk  

 
 
 
6.2. Інтерпретація висновків теорії ММ 
 
Висновки теорії ММ показують, що менеджери фірми не мо-

жуть змінити вартість шляхом реструктуризації зобов’язань. 
Теорія ММ стверджує, що загальна вартість капіталу фірми не 

може бути зменшеною, коли борг, навіть якщо він дешевший, замінює 
акціонерний капітал. Це обумовлюється тим, що коли фірма додає бо-
ргових зобов’язань, акціонерний капітал, що залишився, стає більш 
ризиковим. Позаяк, разом зі зростанням ризику, як результат зроста-
тиме вартість акціонерного капіталу. Це, у свою чергу, погашає пере-
ваги використання дешевого боргу. Отже, за теорією ММ, ці два ефек-
ти компенсують один одного так, що вартість фірми та загальна вар-
тість її капіталу є інваріантними до леверіджу. 

Теорія Мм стверджує, що структура капіталу фірми є такою, 
якою вона склалася історично. Це саме через те, що рішення фінансо-
вих менеджерів приймаються як спонтанні та непередбачувані. Разом з 
цим практика свідчить, що компанії в цілому все ж таки переймаються 
питаннями структури капіталу. 

 
Вартість податкового щита 
Поняття щита випливає з переваг боргу. Грошовий потік фірми 

з боргом більший за грошовий потік фірми без боргу на величину TD, 
що, власне і називається податковим щитом: 

 
DkTTD d ⋅⋅= . 

 
Вартість буде дорівнювати: 
 

( )
s

U r
TEBITV −×

=
1 . 

 
Для фірми з боргом до наведеної формули слід додати вартість 

податкового щита: 
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( ) .1 DTV
r

DrT
r

TEBITV U
d

d

s
L ⋅+=

⋅⋅
+

−×
=  

 
ММ пропозиція І – з податками 
Пропозиція I ММ стверджує, що у світі, де не існує податків, 

вартість фірми не залежить від боргового відношення. Іншими слова-
ми, фінансова політика за таких умов не має значення. Автори теорії 
отримали такі висновки, показуючи, що як високе, так і низьке боргове 
відношення може бути погашене “внутрішнім” леверіджем. Результати 
ґрунтуються на припущенні, що індивіди можуть позичати за тією ж 
ставкою, що і корпорації, що досить ймовірно. 

 
ММ пропозиція ІІ – без податків. 
Пропозиція ІІ передбачає, що очікуваний рівень доходу на акці-

онерний капітал, що також називається вартістю акціонерного капіта-
лу, або потрібним доходом на акціонерний капітал, позитивно 
пов’язаний з леверіджем фірми. Це має інтуїтивний зміст, оскільки 
ризик акціонерного капіталу зростає разом з леверіджем. 

Теорія ММ виглядає досить логічною у визначенні вартості ак-
ціонерного капіталу: 

 

( ).dUUS kk
S
Dkk −+=  

 
Втім, це не пояснює достатньо проблеми структури капіталу, 

хоча структурна політика все ж таки має значення для менеджерів.  
За умов присутності оподаткування, але без витрат банкрутства, 

вартість фірми – це зростаюча функція леверіджу: 
 

.DTVV UL ⋅+=  
 
При цьому очікуваний дохід на капітал з боргом дорівнюватиме: 

 

( ) ( ) .1
S
DkkTkk dUUS ×−×−+=  

 
З рівняння видно, що вартість позитивно пов’язана з левері-

джем. Такі результати передбачають, що фірма має стимули до пере-
важного використання боргу. 
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Питання для перевірки 
 

1. Яким чином борг фірми впливає на вартість капіталу? 
2. Чому оголошення щодо проектів розвитку позитивно впливають 

на вартість акції підприємств? 
3. Як фінансові менеджери використовують реструктуризацію зо-

бов’язань для впливу на вартість фірми? 
4. Чому очікуваний дохід на капітал зростає разом зі зростанням 

леверіджу фірми? 
5. Яким точно є відношення між очікуваним доходом на акціонер-

ний капітал та леверіджем фірми? 
6. Чим відрізняється баланс ринкової вартості від бухгалтерського 

балансу? 
7. Як вартість капіталу зв’язана з леверіджем фірми? 

 
 
 
Задачі 
 
Задача 68  
Компанія “Памперс” має 1 млн. акцій, що коштують 10 грн. за 

шт. У неї відсутній борг. Інвестор бажає придбати 1% акцій, але він не 
може обрати кращу з трьох альтернатив. Він може здійснити операцію 
за рахунок боргу у 20% або 40% чи 60%. Вартість його запозичень до-
рівнює 10%. Дохід на акціонерний капітал компанії становить 15%. 
Припустимо, що податків немає. 
1. Яку суму інвестор може очікувати отримати від інвестицій кож-

ного року у кожній з альтернатив? 
2. Яким буде його дохід на капітал? 
3. Зробіть висновки щодо зв’язку доходу на капітал фірми з         

боргом. 
 
Задача 69 
Компанія “АА”, що є фірмою без боргу, оголосила про 100 млн. 

дослідницький проект, що, як очікується, суттєво зменшить витрати на 
запуск штучних супутників (на 25 млн. грн. щороку). Компанія може 
фінансувати проект за рахунок нерозподілених прибутків або обліга-
цій. Вартість капіталу фірми становить 22,5%. По корпоративних облі-
гаціях сплачується 18%. Зараз компанія має 15 млн. акцій по 32,5 грн. 
за штуку. Компанія здатна повністю використовувати податковий щит 
у разі фінансування проекту за рахунок боргу. Податок – 25%. 
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1. Який метод фінансування порадити компанії? 
2. Якою буде поточна вартість компанії у кожному варіанті? 
3. Якою буде реакція ринку у цінах на кожний варіант фінансування? 

 
Задача 70 
Компанія Двигуни Inc., виробник генераторів турбіни, знахо-

диться в такій ситуації: EBIT=4 млн.грн.; податкова ставка T=25%; 
наявний борг – D=2 млн. грн.; kd=20%; ks=25%; кількість акцій – 
n0=600 тис. шт. і балансова вартість за акцію – 10 грн. Оскільки ринок 
продукту ДІ є стійким і компанія не чекає ніякого зростання, весь до-
хід сплачується як дивіденди. Борг складається з довічних облігацій. 
1. Якими є прибутки ДІ з розрахунку на акцію (EPS) і її ціна за 

акцію (р0)? 
2. Якою є середньозважена вартість капіталу ДІ (WACC)? 
3. ДІ може збільшити свій борг на 8 млн. грн. до 10 млн. грн., ви-

користовуючи новий борг для викупу деякої кількості акцій за 
поточною ціною. Її процентна ставка щодо боргу складе 22% (це 
має дозволити відкликати і відшкодувати старий борг), і її вар-
тість акціонерного капіталу підніметься від 25% до 27%. EBIT 
залишиться незмінною. Чи повинна ДІ змінити структуру свого 
капіталу? 

4. Якщо ДІ не довелося б відшкодовувати 2 млн. грн. із старого 
боргу, яким був би результат? Припустимо, що нова і стара за-
боргованість однаково ризиковані, з kd=22%, але норма купона у 
старого боргу складає 14%. 
 
Задача 71 
Компанія зараз має активи у 5 млн. грн. Вона на 100% фінансу-

ється за рахунок акціонерного капіталу. Її чистий прибуток – 1000 тис. 
грн., вона виплачує 40% чистого прибутку як дивіденди. Як чистий 
прибуток, так і дивіденди зростають з постійною нормою 6% за рік. 
Випущено 200 тис. акцій, і вони оцінені так, що поточна вартість капі-
талу складає 23,4%.  

Компанія розглядає рекапіталізацію, де вона отримає 1000 тис. 
грн. у вигляді боргу і використає доходи, щоб викупити акції. Інвести-
ційні банкіри оцінили, що коли компанія доведе до кінця рекапіталіза-
цію, вартість її боргу до сплати податків складе 21%, і вартість акціо-
нерного капіталу підніметься до 24,5%. Компанія має податкову став-
ку 25%. 
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1. Якою є поточна ціна акцій (перед рекапіталізацією)? 
2. Припустимо, що компанія підтримує дивідендне відношення, що 

буде з ціною акцій після рекапіталізації? 
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