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Знання — це абсолютна цінність нашого часу. 

Максим Горький 
 

Єдиний шлях, який веде до знань, — це діяльність. 

Бернард Шоу 
 

Знання, і тільки знання роблять людину вільною. 

Дмитро Писарев 

ВСТУП 

На перший погляд управління капіталом здається до-
сить простою справою. Найуспішніші підприємства можуть сфор-
мувати капітал за рахунок як власних, так і позикових коштів. 
Можливості менш успішних підприємств більш обмежені і зво-

дяться головним чином до залучення позикового капіталу. Проте 
в усіх випадках необхідний широкий спектр знань для прийняття 
раціональних управлінських рішень. 
У цьому навчальному посібнику зроблена спроба системно по-

дати теоретико-методичні та практичні аспекти процесу управлін-
ня капіталом підприємства. Зокрема, акцентується увага на: 

� визначенні базових положень системи менеджменту капіталу; 
� обґрунтуванні логіко-структурних елементів комплексної 

системи управління капіталом; 
� оцінюванні вартості окремих елементів капіталу; 
� формуванні оптимальної структури капіталу; 
� обґрунтуванні ефективної політики управління основним, 

оборотним та інтелектуальних капіталом; 
� формуванні та економічному обґрунтуванні фінансових ме-

ханізмів залучення позикового капіталу. 
Навчальний посібник став результатом нашої роботи і прак-

тичного досвіду, набутого в процесі проведення наукових дослі-
джень, викладання дисципліни «Управління капіталом підприєм-
ства» за магістерськими програмами, а також спілкування з фа-
хівцями з менеджменту підприємств та організацій. 
Ми будемо вельми вдячні викладачам, фахівцям-практикам, 

науковцям, студентам за конструктивні рекомендації. 

Генефа Олександрівна Швиданенко 
Наталія Валентинівна Шевчук 
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РОЗДІЛ 1 

ОСНОВИ СИСТЕМНОГО 
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Здійснення істинно великого  
потребує знань, системи і хисту. 

Сенека 

1.1. Генезис економічної категорії «ка-
пітал». 

1.2. Системний підхід як загально-

методологічний принцип досліджен-

ня системи управління капіталом. 

1.3. Сутність і базові положення си-

стеми управління капіталом. 

1.4. Структурні елементи системи 

управління формуванням і функціону-
ванням капіталу. 
 

Ключові поняття  

капітал, система управління капіталом, 
формування капіталу, функціонування ка-
піталу, базові положення системи менедж-
менту 
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1.1. Генезис економічної категорії «капітал» 

Капітал — це частина багатства,  
якою жертвуємо, щоб примножити 

своє багатство. 

Альфред Маршалл 

Розглядаючи будь-яку з економічних категорій, переду-
сім потрібно звернути увагу на історичний аспект та простежити 
генерування і зміни поглядів на те чи інше поняття в економічній 
літературі. 
Ще в ХVII ст. такий напрям економічних учень, як меркан-

тилізм, уже розглядав поняття «капітал», але здебільшого це сто-
сувалося торгового капіталу. Меркантилісти казали про нагрома-
дження капіталу, але не давали визначення самого поняття. 
Вагомий внесок до еволюційного розвитку поняття «капітал» 

зробив такий напрям вивчення політичної економії, як класична 
школа. 
Представник цієї школи Франсуа Кене (1694—1774) першим 

дав визначення поняття «капітал». Він був прихильником фізіо-
кратичної теорії і тлумачив «капітал» не як певну суму грошей, а 
як засоби виробництва, які можна придбати за гроші. Складови-
ми капіталу за Кене є щорічні витрати та витрати на кілька років. 
Адам Сміт (1723—1790) також поділяв погляди класичної 

школи. У нього «капітал» — головна рушійна сила економічного 
прогресу. Це — запас продукції, що приносить прибуток, з вико-
ристанням якого працею створюються нові блага. Капітал він по-
діляв на основний і оборотний. До основного належать машини і 
різні знаряддя праці, промислові і торговельні будівлі, склади, 
«поліпшені землі» (розчищені, осушені, удобрені), «людський 
капітал» — капіталізована цінність «придбаних і корисних здіб-
ностей усіх жителів, або членів суспільства». 
Оборотний капітал, на думку Сміта, складається з грошей, за-

пасів продовольства, сировини і напівфабрикатів, а також готової 
продукції, що перебуває на складах і в магазинах. 
Великого значення Адам Сміт надавав нагромадженню капі-

талу, що, як він вважав, є результатом ощадливості. Ощадливість 
капіталістів збільшує фонд, призначений для утримання продук-
тивних робітників. Збільшення кількості останніх веде до зрос-
тання цінності, що додається до оброблюваних продуктів. 
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Послідовник класичної школи Давід Рікардо (1772—1823) 
трактував «капітал» як працю, витрачену на знаряддя, інструмен-
ти, будівлі, що беруть участь у виробництві.  
Джеймс Мілль (1773—1836) «капітал» визначав як джерело 

вартості, а прибуток — як продукт функціонування капіталу. 
Нассау Вільям Сеніор (1790—1864) формулював це поняття 

так: «Капітал — це поєднання трьох факторів: землі, праці та ут-
римання» (утримання — це відмова від невиробничого викорис-
тання капіталу). 
Наступним напрямом формування вчення про економічну те-

орію був критичний напрям політичної економії з формуван-

ням соціалістичних ідей. 

Першим представником цього напряму був Жан Шарль Лео-

нар Сімонд де Сісмонді (1773—1842). Капітал він розумів як ви-
робничі запаси, переважно як засоби виробництва, виокремлюю-
чи основний і оборотний капітал. Жан де Сісмонді, як і Адам 
Сміт, пов’язував нагромадження капіталу з ощадливістю. 
П’єр Жозеф Прудон (1809—1865) «капітал» переважно трак-

тував як гроші, вважаючи провідною його формою лише позико-
вий капітал. 
Західноєвропейські вчені соціалісти-утопісти також розгляда-

ли поняття капіталу, але лише з погляду характеристики капіталіз-
му. І лише Шарль Фур’є (1772—1837) мав інший погляд. Він 
вважав, що торговельний капітал є провідною формою капіталу, 
а суть суперечностей капіталізму полягає в боротьбі між вироб-
никами і торговцями. 

Марксистська економічна теорія. Природно, що найяскра-
вішим представником цієї теорії є класик економічної теорії вза-
галі Карл Маркс (1818—1883). Розглянемо основні трактування 
поняття «капітал» у його теорії. 
У «Чорновому рукопису» 1858 р. Маркс трактує гроші як фор-

му руху капіталу. 
У І томі «Капіталу» 1867 р. демонструється, як гроші виходять із 

товарної форми і стають першою формою прояву капіталу. Однак ці 
два поняття не ототожнюються. Маркс визначає капітал як вартість, 
що самозростає. Запроваджуються та аналізуються також поняття 
органічної будови капіталу, його концентрації й централізації. 
У ІІ томі «Капіталу» визначається категорія обороту капіталу: 

кругообіг капіталу, взятий не як окремий факт, а як періодичний 
процес. Докладно розглянуто проблему морального та фізичного 
зношування капіталу в процесі виробництва, вплив цих чинників 
на нагромадження і відтворювальні процеси. 
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У ІІІ томі цієї ж праці Маркс досліджує чотири форми капіта-
лу, що дають проценти: позиковий, банківський, фіктивний та 
лихварський. Банківський капітал він аналізує y зв’язку з розгля-
дом кредитної форми позикового капіталу, що має свої особливо-
сті та виступає у вигляді комерційного і банківського кредиту. 
Логічним наслідком розвитку кредиту, вважав Маркс, є виникнен-
ня акціонерного капіталу, що об’єднує кілька форм капіталу. 

Альтернативна школа політекономії. Німецька національ-

на політекономія. Першим із представників, хто дав визначення 
категорії «капітал», був Фрідріх Ліст (1789—1846). У поняття 
«фіксований капітал» він вкладав матеріальне багатство, при-
родні та набуті здібності людей. Він вважав, що поєднання фік-
сованого капіталу та продуктивних сил є умовою розвитку ви-
робництва. 
Карл Бюхер 1893 р. у книжці «Піднесення національної еко-

номіки» трактував «фінансовий капітал» як процес абсолютного 
підпорядкування промислового капіталу позиковому. 

Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в полі-
тичній економії. 
Е. Бем-Баверк у праці «Капітал і прибуток» 1889 р. запропо-

нував теорію, згідно з якою капітал є результатом непрямих ме-
тодів у виробництві, які неминуче стають причиною того, що 
споживання переноситься на майбутнє. 
Альфред Маршалл (1842—1924) капіталом вважав освіту, фа-

хову підготовку, навички та здібності. Ввів поняття «людського 
капіталу». 
Джон Бейтс Кларк (1847—1938) розглядав капітал не як один 

фактор виробництва, а як два — грошовий капітал і капітальні 
блага. 
Кнут Вікссель (1851—1926) запропонував «речове» тракту-

вання «капіталу» як суперечності всіх одиниць заощадженої пра-
ці та зекономленої землі, помножених на тривалість періоду зао-
щаджень. Тобто процес накопичення капіталу розглядався як 
нагромадження дедалі більшої кількості інвестиційних благ пев-
ного виду в результаті відмови від повсякденного споживання 
факторів виробництва. 
Але найлаконічніше трактування поняття «капітал», яке стало 

найпоширенішим, дав відомий економіст Пол А. Самуельсон. Він 
запропонував таке визначення: капітал — це багатство, яке є ре-
зультатом минулої праці, перебуває у приватній власності і дає 
прибуток. Якщо капітал не відповідає цим вимогам, то перестає 
забезпечувати стабільне зростання економіки. 
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Поняття «капітал» розглядали також і російські економісти. 
Зауважимо, що лише представники так званого ліберального 

дворянства розробляли свої власні ідеї й подавали їх у структу-
рованому вигляді в наукових працях. Інші ж економісти, як мож-
на судити з доступних джерел, лише критикували вчення класич-
ної, кейнсіанської та інших шкіл і на основі цієї критики писали 
свої праці. 
Микола Гаврилович Чернишевський (1828—1889) трактував 

«капітал» як продукт праці, який служить виробництву. Відтак 
капіталом стають і продукти харчування робітника, зайнятого у 
виробництві. Предмети розкоші — не капітал. Отже, капітал на-
буває соціальної характеристики як суспільний фонд виробницт-
ва, тобто та частина суспільного продукту, що її громадськість 
виділяє для вигідного виробництва й вигідного споживання. Ка-
пітал у Чернишевського — вічна категорія. Проте за умов капіта-
лізму він не забезпечує необхідного зростання виробництва, тому 
що капіталісти витрачають великі кошти на предмети розкоші. 
Тихін Федорович Степанов (1795—1847), професор політич-

ної економії Харківського університету, під капіталом фактично 
розумів засоби виробництва, хоч і застерігав від однобічного 
трактування цього терміна. Капіталом, вважав він, продукти ста-
ють залежно від вживання, тобто якщо вони дають прибуток, а не 
використовуються для власного вжитку. 
Звернімо увагу на той факт, що навіть за умови поверхневого 

аналізу еволюції економічної думки стосовно поняття «капітал» 
чітко простежується лінія зміни поглядів щодо формування ви-
значень економічних категорій. Якщо в ХVII ст. вчені виходили з 
того, що визначені ними тези мали були легкозрозумілими і за-
стосовуваними на практиці, то пізніше популярності здебільшого 
набувають суто теоретичні розмірковування, навіть без спроби 
практичної адаптації. 
В історичному плані процес формування поняття «капітал» 

можна простежити, вивчаючи праці названих учених. Нині тер-
мін «капітал» трактується як авансована вартість, яка в процесі 
свого руху приносить більшу вартість, тобто самозростає. Беручи 
до уваги, що капітал — це категорія, яка виражає не стільки тех-
нічні чи організаційні, скільки соціально-економічні відносини і, 
отже, капітал як такий може існувати лише за певних соціально-
економічних умов, визначимо ці умови: 

1) високорозвинені товарне виробництво та обіг; 
2) наявність такої мотивації діяльності виробника, як особисте 

збагачення; 
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3) зосередження в частини суб’єктів господарювання значної 
частки засобів виробництва, тобто певний ступінь концентрації 
виробництва і капіталу; 

4) відсутність власних засобів виробництва в частини суб’єк-
тів господарювання, що змушує їх найматися. 
Це трактування капіталу може бути визначене як соціально-

економічне. Є також предметно-функціональний і грошовий під-
ходи до визначення сутності капіталу. За предметно-функціональ-
ним підходом капітал розглядається як сукупність засобів вироб-
ництва, які приносять прибуток власникові, а за грошовим 
підходом капітал — це вкладення, яке в майбутньому дасть змогу 
отримати прибуток. 
Найбільш комплексне визначення економічної категорії «ка-

пітал» дано українським ученим-економістом професором 
І. О. Бланком. Капітал являє собою накопичений шляхом заоща-
джень запас економічних благ у формі грошових коштів і реаль-
них капітальних товарів, які залучаються його власниками в еко-
номічний процес як інвестиційний ресурс і фактор виробництва з 
метою отримання доходу, функціонування яких в економічній 
системі базується на ринкових принципах і пов’язане з фактора-
ми часу, ризику і ліквідності. 
Стисліше еволюцію визначення поняття «капітал» та тракту-

вання його представниками різних економічних шкіл подано в 
табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

ГЕНЕЗИС КАТЕГОРІЇ «КАПІТАЛ» 

Франсуа Кене  
(1694—1774) 

Капітал — це засоби виробництва, які можна прид-
бати за гроші. Складовими капіталу є щорічні витра-
ти та витрати на кілька років 

Адам Сміт  
(1723—1790) 

Капітал — головна рушійна сила економічного про-
гресу. Це — запас продукції, що приносить прибуток, 
за допомогою якого працею створюються нові блага 

Давід Рікардо  
(1772—1823) 

Капітал — це праця, витрачена на знаряддя, ін-
струмент, будівлі, що беруть участь у виробництві. 
Це нагромаджена праця, все, що бере участь у ви-
робництві 

Джеймс Мілль  
(1773—1836) 

Капітал — це джерело вартості, а прибуток — 
продукт функціонування капіталу 
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Продовження табл. 1.1 

Нассау Вільям Сеніор  
(1790—1864) 

Капітал — це поєднання трьох факторів: землі, 
праці та утримання (утримання — це відмова від 
невиробничого використання капіталу) 

Жан Шарль Леонар 
Сімонд де Сісмонді 

(1773—1842) 

Капітал — це виробничі запаси, переважно засоби 
виробництва. Жан де Сісмонді виділяє основний і 
оборотний капітали і, як і Адам Сміт, пов’язує на-
громадження капіталу з ощадливістю 

П’єр Жозеф Прудон 
(1809—1865) 

Капітал — це переважно гроші, основною формою 
яких є лише позиковий капітал 

Шарль Фур’є  
(1772—1837) 

Провідною формою капіталу є торговельний капі-
тал 

Карл Маркс  
(1818—1883) 

У «Чорновому рукопису» 1858 р. Маркс трактує 
гроші як форму руху капіталу. 
У І томі «Капіталу» 1867 р. демонструється, як 
гроші виходять із товарної форми і стають першою 
формою прояву капіталу. Однак ці два поняття не 
ототожнюються. Капітал визначається як вартість, 
що самозростає. Запроваджуються та аналізуються, 
також поняття органічної будови капіталу, його 
концентрації й централізації. 
У ІІ томі «Капіталу» визначається категорія оборо-
ту капіталу: кругообіг капіталу, взятий не як окре-
мий факт, а як періодичний процес. Також детально 
розглянуто проблему морального і фізичного зно-
шування капіталу в процесі виробництва, вплив 
цих чинників на нагромадження та відтворювальні 
процеси. 
У ІІІ томі цієї ж праці досліджуються чотири фор-
ми капіталу, які дають проценти: позиковий, бан-
ківський, фіктивний та лихварський. Банківський 
капітал він аналізує y зв’язку з розглядом кредитної 
форми позикового капіталу, що має свої особливо-
сті й виступає у вигляді комерційного і банківсько-
го кредитів. Логічним наслідком розвитку кредиту 
є виникнення акціонерного капіталу, що об’єднує 
кілька капіталів 

Фрідріх Ліст  
(1789—1846) 

Капітал — це матеріальне багатство, природні та 
набуті здібності людей 

Е. Бем-Баверк  
(1889) 

У праці «Капітал і прибуток» запропонував теорію, 
згідно з якою капітал є результатом непрямих мето-
дів у виробництві, які неминуче стають причиною 
того, що споживання переноситься на майбутнє 

Альфред Маршалл 
(1842—1924) 

Капіталом вважав освіту, фахову підготовку, навич-
ки та здібності. Ввів поняття «людського капіталу» 
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Закінчення табл. 1.1 

Джон Бейтс Кларк 
(1847—1938) 

Капітал розглядав не як один фактор виробництва, 
а як два — грошовий капітал і капітальні блага 

Кнут Вікссель  
(1851—1926) 

Запропонував «речове» трактування капіталу як 
суперечності всіх одиниць заощадженої праці та 
зекономленої землі, помножених на тривалість пе-
ріоду заощаджень. Тобто процес нагромадження 
капіталу розглядався як нагромадження дедалі біль-
шої кількості інвестиційних благ певного виду вна-
слідок відмови від повсякденного споживання фак-
торів виробництва 

Пол А. Самуельсон 
(нар. 1915) 

Капітал — це багатство, яке є результатом минулої 
праці, перебуває у приватній власності і дає прибу-
ток. Якщо капітал не відповідає цим вимогам, то пе-
рестає забезпечувати стабільне зростання економіки 

Чернишевський М. Г. 
(1828—1889) 

Капітал — це продукт праці, який служить вироб-
ництву 

Степанов Т. Ф.  
(1795—1847) 

Капіталом стають продукти залежно від вживання, 
якщо вони дають прибуток, а не використовуються 
для власного вжитку 

Бланк І. О.  

Капітал являє собою накопичений шляхом заоща-
джень запас економічних благ у формі грошових 
коштів і реальних капітальних товарів, які залуча-
ються його власниками в економічний процес як 
інвестиційний ресурс і фактор виробництва з метою 
отримання доходу, функціонування яких в еконо-
мічній системі базується на ринкових принципах і 
пов’язане з факторами часу, ризику і ліквідності 

1.2. Системний підхід як загальномето- 

дологічний принцип дослідження  

системи управління капіталом 

Хто хоче досягти мети, повинен її знати. 

Азбучне правило менеджменту 

Дослідження об’єктів і явищ як систем зумовило фор-
мування нової наукової методології — системного підходу, який 
використовується в різних сферах науки. Основні риси системно-
го підходу до управління подано на рис. 1.1. 
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ОСНОВНІ РИСИ СИСТЕМНОГО
ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ

1. Являє собою одну з форм
методологічних знань, які пов’язані
з дослідженням і створенням

об’єктів як систем

2. Вивчення інтегрованих
властивостей і закономірностей
систем, розкриття базисних
механізмів інтеграції цілого

3. Націленість на отримання кількісних
характеристик, створення методів,

які звужують неоднозначність понять,
визначень, оцінок

4. Ієрархічність пізнання, яка потребує
багаторівневого дослідження предмета:

вивчення самого предмета — «власний рівень»;
вивчення предмета як елемента ширшої

системи — «вищий рівень»; вивчення даного
предмета у співвідношенні з елементами,
які є його складовими, — «нижчий рівень»

 

Рис. 1.1. Основні риси системного  
підходу до управління 

Системний підхід передбачає розв’язання системних завдань, 
в яких об’єкт дослідження подається у вигляді системи. Системні 
завдання можуть бути двох типів: 

• системного аналізу; 
• системного синтезу. 
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Під аналізом систем управління слід розуміти процес, який 
базується на декомпозиції системи управління, з подальшим ви-
значенням статичних і динамічних характеристик їх структурних 
елементів, які розглядаються у взаємозв’язку з іншими елемен-
тами системи та із зовнішнім середовищем. 

Цілями аналізу систем управління є: 
• вивчення системи управління для ефективнішого викори-

стання і прийняття рішень про її подальше вдосконалення або 
заміну; 

• дослідження альтернативних варіантів новостворюваної си-
стеми управління з метою вибору її найкращого варіанта. 

До завдань аналізу систем управління належать: 
• визначення об’єкта аналізу; 
• визначення функціональних особливостей системи управ-

ління; 
• визначення кількісних та якісних показників системи управ-

ління; 
• оцінювання ефективності системи управління; 
• узагальнення та обробка результатів аналізу. 
Під синтезом систем управління треба розуміти процес їх 

створення. Синтез систем управління здійснюється через узго-
дження статичних і динамічних характеристик системи, які за-
безпечують у сукупності максимальний ступінь відповідності си-
стеми поставленим завданням. 

Синтез систем управління здійснюється з метою: 
• створення принципово нових систем управління; 
• вдосконалення існуючих систем управління на основі вияв-

лених недоліків, визначення нових цілей і вимог. 

Завданнями синтезу систем управління є: 
• формування задуму та мети створення системи; 
• формування варіантів створення нової системи; 
• зведення варіантів створення системи до їх взаємної відпо-

відності; 
• оцінювання ефективності варіантів нової системи і вибір 

найкращого з них; 
• розроблення вимог до системи управління; 
• розроблення програм реалізації вимог до системи управлін-

ня та їх упровадження. 
Вирізняють такі види аналізу і синтезу систем управління: 

структурний, функціональний, інформаційний та параметрич-
ний (рис. 1.2). 
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ВИДИ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Структурний

Аналіз — це визначення статичних характеристик системи
за відомою її структурою. Структурний аналіз здійснюєть-
ся з метою дослідження статичних характеристик системи
на основі виділення в ній підсистем і елементів різного рів-
ня і зв’язків між ними. Об’єктами дослідження структур-
ного аналізу є різні варіанти структур системи управління,
які формуються в процесі її поділу

Синтез — це розроблення (створення, проектування, вдос-
коналення, реорганізація та організація) системи, якій ма-
ють бути притаманні певні властивості. Структурний син-
тез здійснюється з метою обґрунтування множини елемен-
тів структури, відносин і зв’язків, які в сукупності забез-
печують максимальну відповідність заданим вимогам.
Об’єктами дослідження структурного синтезу є різні варі-
анти структур системи управління, які розробляються

Функціональний

Аналіз — це визначення динамічних характеристик сис-
теми на основі встановлених алгоритмів її функціону-
вання. Функціональний аналіз здійснюється з метою
визначення динамічних характеристик системи через
дослідження процесу зміни її станів протягом часу на
основі визначених методів (способів, принципів, концеп-
цій) управління. Об’єктами дослідження функціональ-
ного аналізу є методи й алгоритми управління, які реа-
лізуються системою і включають методи та алгоритми,
що спрямовані на виконання окремих етапів управління
(формулювання мети управління, збір і обробка необ-
хідної інформації, прийняття рішень, планування, орга-
нізація, контроль виконання рішень і т. ін.)

Синтез — це обґрунтування динамічних характеристик
системи управління, яким мають бути притаманні вста-
новлені властивості. Метою функціонального синтезу є
обґрунтування оптимальних або раціональних характе-
ристик процесів функціонування системи управління,
тобто процесів зміни її стану протягом часу відповідно
до поставленої мети

 

1
6
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Аналіз — це визначення об’єкта і форм подання інфор-
мації, методів і засобів її передавання, обробки, збері-
гання, введення та виведення для певної структури й
алгоритму функціонування системи управління. Інфор-
маційний аналіз здійснюється з метою дослідження
кількісних і якісних характеристик інформації, яка ви-
користовується в системі управління. Об’єктами дослі-
дження є інформаційні процеси, які відбуваються в си-
стемі

Аналіз — це визначення необхідної і достатньої сукупності
показників, які характеризують усі властивості системи,
що досліджується, та формування залежностей, які харак-
теризують сумарний ефект від застосування її елементів.
Мета параметричного аналізу — оцінювання ефективності
системи управління на основі визначення кількісних зна-
чень її показників. Об’єкти дослідження параметричного
аналізу — це часткові або узагальнювальні показники сис-
теми, які утворюють ієрархічну структуру

Синтез — це обґрунтування необхідного обсягу і форм
подання інформації, методів і засобів її передавання,
обробки, зберігання, введення і виведення для визначе-
ної структури й алгоритму функціонування системи
управління. Інформаційний синтез доповнює завдання
функціонального аналізу, що здійснюється з метою ви-
значення якісних і кількісних характеристик інформа-
ції, яка використовується в системі управління

Синтез — це обґрунтування необхідної і достатньої кіль-
кості показників, які дають змогу оцінити задані властивос-
ті системи, що розробляється, та її сумарний ефект. Метою
параметричного синтезу є комплексне визначення узго-
джених і збалансованих за рівнями дослідження системи
встановлених значень її показників, які включають загаль-
ні показники управління, а також часткові показники
структури, процесів функціонування інформації

Інформаційний

Параметричний

 

Рис. 1.2. Види аналізу і синтезу систем управління  

1
7
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Системний підхід потребує багаторівневого вивчення системи уп-
равління. Виділяють такі рівні аналізу та синтезу систем управління: 

• зовнішній; 
• вихідний; 
• загальносистемний; 
• системний. 
На зовнішньому рівні аналізується надсистема, до складу якої 

входить вихідна система управління. У процесі аналізу визнача-
ються цілі й завдання надсистеми, виділяються її підсистеми, уточ-
нюються показники і критерії функціонування даних підсистем, 
визначаються зовнішні властивості та відповідні показники си- 
стеми управління, які можуть впливати на ефективність функціо-
нування надсистеми. 
На вихідному рівні система управління, яка досліджується, виді-

ляється як окремий цілеспрямований елемент надсистеми, що охоп-
лює різні підсистеми. Основними завданнями дослідження на вихід-
ному рівні є: виокремлення системи, яка досліджується, у вигляді 
окремого цілеспрямованого елемента; виявлення вхідних, забезпечу-
вальних і руйнівних чинників впливу різних підсистем більшої систе-
ми на цей цілеспрямований елемент; встановлення показників і кри-
теріїв ефективності цілеспрямованих елементів, які характеризують 
зовнішні властивості системи управління та її вплив на надсистему. 
На загальносистемному рівні здійснюється деталізація та оці-

нювання впливу цілеспрямованих елементів на об’єкт управління 
та систему, яка здійснює управління. Основними завданнями на 
цьому рівні є:  
― поділ цілеспрямованих елементів на об’єкт та систему, яка 

здійснює управління;  
― виявлення чинників впливу; 
― визначення маршрутів руху до поставленої мети; 
― визначення показників, які розкривають структуру системи 

та ефективність чинників впливу. 
На системному рівні здійснюється подальша декомпозиція 

систем: тієї, що здійснює управління, та тієї, якою управляють. 
Для реалізації системного підходу до менеджменту капіталу під-

приємства необхідно передбачити виконання такої послідовності дій: 
• визначення мети функціонування системи; 
• виокремлення об’єкта дослідження як системи із зовнішньо-

го середовища; 
• формулювання завдань, принципів і методів дослідження; 
• визначення внутрішньої структури системи і виявлення вза-

ємозв’язків між її елементами. 
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1.3. Сутність і базові положення  

системи управління капіталом 

Передбачати — означає управляти. 

Блез Паскаль 

Система менеджменту капіталу — одна зі складових 
загальної системи управління підприємством. Управління капіта-
лом є системою принципів і методів розроблення і реалізації управ-
лінських рішень, які пов’язані з: 

• установленням оптимальних параметрів обсягу і структури 
капіталу; 

• обґрунтуванням джерел і форм залучення капіталу на стадії 
формування; 

• забезпеченням ефективності використання капіталу в різних 
видах діяльності на всіх стадіях його кругообігу. 
Базові положення системи управління капіталом досліджені 

українським ученим-економістом І. О. Бланком. 
До основних принципів системи управління капіталом підп-

риємства треба віднести такі: 
1. Інтегрованість із загальною системою управління підприємст-

вом. Фінансування та забезпечення ефективності всіх сфер функціо-
нування підприємства нерозривно пов’язане з формуванням капіталу, 
зміною його обсягу, структури, вартості та дохідності. Управління 
формуванням і функціонуванням капіталу має тісний взаємозв’язок 
з такими видами функціонального менеджменту, як фінансовий, ін-
вестиційний, виробничий, операційний, інноваційний, антикризовий, 
менеджмент персоналу. Цей факт визначає необхідність органічної 
інтегрованості менеджменту капіталу з іншими функціональними 
підсистемами і загальною системою управління підприємством. 

2. Системний характер формування управлінських рішень. 
Усі управлінські рішення у сфері менеджменту капіталу вплива-
ють на кінцеві результати фінансово-господарської діяльності 
підприємства. Тому управління формуванням і функціонуванням 
капіталу підприємства має розглядатись як комплексна функціо-
нальна система, яка здійснює процес управління, забезпечує роз-
роблення та взаємозв’язок управлінських рішень, кожне з яких 
впливає на результативність підприємницької діяльності. 

3. Високий динамізм управління. Ефективні управлінські рішення 
у сфері менеджменту капіталу, які були розроблені й реалізовані в 
попередніх періодах, не завжди можуть бути повторно використані 
на наступних етапах розвитку підприємства. Це пов’язано з високою 
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динамікою факторів зовнішнього середовища, і передусім на ринку 
капіталу. Крім того, змінюються умови функціонування підприємст-
ва, особливо на етапах зміни фази життєвого циклу. Тому системі 
управління капіталом має бути притаманна висока гнучкість, яка вра-
ховувала б потенціал формування власних фінансових ресурсів, темпи 
економічного розвитку, рівень конкурентоспроможності, форми ор-
ганізації виробничої і фінансової діяльності, фінансовий стан, рівень 
сприйнятливості до нововведень та інші параметри підприємства.  

4. Варіативність підходів до розроблення окремих управлінсь-
ких рішень. Реалізація цього принципу передбачає, що підготовка 
кожного управлінського рішення у сфері формування структури 
та напрямів використання капіталу підприємства має враховува-
ти альтернативні можливості дій. За наявності альтернативних 
проектів вибір повинен базуватися на системі критеріїв, які ви-
значають фінансову ідеологію, стратегію або політику підприєм-
ства. Система таких критеріїв у сфері формування та функціону-
вання капіталу встановлюється підприємством самостійно. 

5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку. Якими б 
ефективними не були проекти з погляду менеджменту капіталу, 
вони мають бути відхилені, якщо суперечать місії або стратегіч-
ним напрямам розвитку підприємства. 

6. Принцип правового захисту. Реалізація цього принципу ви-
магає від керівників прийняття управлінських рішень у сфері фор-
мування і функціонування капіталу відповідно до нормативно-
правової бази України. 

7. Принцип оптимізації управління. Система формування та 
функціонування капіталу еволюційно розвивається, вдосконалю-
ється, що, у свою чергу, спричиняє впорядкованість елементів ці-
єї системи. Своєчасна обробка інформації про внутрішні бізнес-
процеси на підприємстві дає змогу приймати кваліфіковані управ-
лінські рішення, вдосконалювати внутрішньосистемні зв’язки, під-
вищувати ефективність взаємодії з зовнішнім середовищем. Оп-
тимізація процесу управління зумовлює вдосконалення 
структури капіталу, підвищення його функціональних можливос-
тей. 
Основна мета управління капіталом підприємства нерозривно 

пов’язана з головною метою фінансового менеджменту в цілому і 
реалізується з нею в єдиному комплексі. З розвитком фінансово-
го менеджменту змінювалися підходи вчених-економістів до ви-
значення його основної мети. Дослідження генезису цієї пробле-
ми дало змогу науковцям виділити такі теорії: 
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1. Представники класичної економічної теорії дотримувалися пог-
ляду, що основною метою фінансової діяльності підприємства є мак-
симізація прибутку. Ця мета випливала з положення А. Сміта про те, 
що максимізація прибутку окремим суб’єктом господарювання веде 
до максимізації загального суспільного добробуту. Уперше вона була 
чітко сформульована в 1838 р. французьким економістом А. Курно, 
а потім розвинена у працях представників неокласичної школи. Ре-
алізація цієї мети забезпечувалася завдяки досягненню рівності по-
казників граничного доходу і граничних витрат підприємства. 
Пізніше таке формулювання головної мети діяльності підпри-

ємства критикували, і було доведено, що максимізація прибутку 
не завжди супроводжується відповідними темпами економічного 
зростання. Значна сума, як за величиною, так і за рівнем прибут-
ку, який отримало підприємство, може бути повністю використа-
на на поточні потреби. У результаті підприємство втрачає основ-
не джерело формування власних фінансових ресурсів для подаль-
шого розвитку. Крім того, високий рівень прибутку може бути 
досягнутий за умови високого рівня фінансового ризику, який 
пов’язаний із загрозою банкрутства. Тому в ринкових умовах го-
сподарювання максимізація величини прибутку може бути кри-
терієм ефективності, наприклад, використання капіталу підпри-
ємства, але не результативності фінансового управління. 

2. Теорія стійкого економічного зростання основною метою 
фінансової діяльності підприємства висуває положення про за-

безпечення фінансової рівноваги в процесі розвитку суб’єкта гос-
подарювання. Реалізація такої мети, на думку прихильників цієї 
теорії, забезпечує тривалий безкризовий розвиток підприємства і 
поступове розширення обсягу його господарської діяльності. Во-
дночас така мета фінансової діяльності підприємства забезпечує 
мінімізацію рівня фінансових ризиків, які пов’язані з функціону-
ванням капіталу, але не дає змоги повною мірою реалізувати всі 
резерви підвищення рентабельності його використання. Крім то-
го, механізм реалізації цієї мети недостатньо пов’язаний з коли-
ваннями кон’юнктури ринку капіталу, які змінюють параметри 
умов формування та функціонування капіталу конкретного підп-
риємства. Отже, досягнення і підтримка фінансової рівноваги не 
можуть розглядатись як головна мета фінансової діяльності підпри-
ємства, а лише як одне з головних завдань менеджменту капіталу. 

3. Сучасна економічна теорія головною метою фінансової діяль-
ності підприємства визначає максимізацію його ринкової вартос-
ті. Цей постулат визнають усі сучасні теоретики у сфері фінансо-
вого менеджменту та професійного оцінювання вартості бізнесу. 
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Така мета враховує взаємодію сукупності різних факторів: часу, 
дохідності, ризику, вартості використаних ресурсів (капіталу).  
З урахуванням вищезазначеного основною метою менеджмен-

ту формування та функціонування капіталу підприємства є за-
безпечення максимізації добробуту власників підприємства в по-
точному та перспективному періоді, яке відбивається в підви-
щенні його ринкової вартості. 
Для досягнення головної мети процес менеджменту капіталу 

має бути спрямований на розв’язання таких завдань: 
― формування достатнього обсягу капіталу, який би забезпе-

чував реалізацію запланованих інвестиційних проектів та необ-
хідні темпи економічного зростання; 
― забезпечення умов досягнення максимальної дохідності ка-

піталу при запланованому рівні фінансового ризику; 
― забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику за умови 

очікуваного рівня дохідності капіталу; 
― мінімізацію середньозваженої вартості капіталу підприємства; 
― забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства 

у процесі його розвитку; 
― забезпечення достатнього рівня фінансового контролю над 

підприємством з боку його засновників; 
― забезпечення достатнього рівня фінансової гнучкості; 
― забезпечення умов виконання зобов’язань контрагентами; 
― забезпечення високого рівня кваліфікації та відповідальнос-

ті фінансових менеджерів; 
― оптимізацію розподілу сформованого капіталу за видами 

діяльності та напрямами використання; 
― оптимізацію обороту капіталу; 
― забезпечення своєчасного процесу реінвестування капіталу. 
Весь спектр завдань менеджменту формування та функціону-

вання капіталу тісно взаємопов’язаний, хоч окремі з них мають 
різноспрямований характер. Тому в процесі управління саме фор-
муванням капіталу окремі завдання мають бути узгодженні між 
собою для максимально ефективної реалізації основної мети. Ран-
жування окремих завдань управління доцільно здійснювати за рів-
нем пріоритетності, виходячи з позицій розвитку підприємства і 
фінансового менталітету його власників або менеджерів. 
Реалізація мети та завдань системи менеджменту формуван-

ня і функціонування капіталу здійснюється через виконання 
відповідних функцій. У працях вітчизняного вченого-економіста 
І. Бланка функції управління формуванням та використанням ка-
піталу поділяються на дві групи: 
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• функції управління з погляду підсистеми, яка управляє капі-
талом; 

• функції управління з погляду підсистеми, якою управляють. 
Пропоновану класифікацію функцій та їх змістове напов-

нення доцільно покласти в основу системи менеджменту капі-
талу. У сучасній економічній літературі до функцій управління 
формуванням та функціонуванням капіталу як підсистеми, що 
здійснює процес управління, відносять: 
― розроблення стратегії формування (функціонування) капі-

талу; 
― створення ефективних інформаційних систем управління 

формуванням і функціонуванням капіталу підприємства; 
― діагностику різних аспектів фінансової діяльності підп-

риємства, які пов’язані з формуванням і функціонуванням ка-
піталу; 
― маркетингові дослідження тенденцій і перспектив розвитку 

внутрішнього та зовнішнього ринків капіталу; 
― планування показників формування і функціонування капі-

талу підприємства; 
― розроблення дієвої системи стимулювання реалізації 

прийнятих управлінських рішень у сфері менеджменту форму-
вання і функціонування капіталу; 
― здійснення ефективного контролю за реалізацією прийня-

тих управлінських рішень; 
― розроблення дієвої системи оціночних критеріїв для прий-

няття обґрунтованих рішень та встановлення спеціальних обме-
жень щодо структури капіталу. 

До функцій менеджменту капіталу як підсистеми, якою управ-
ляють, на наш погляд, можна віднести такі: 
― управління формуванням капіталу в процесі створення під-

приємства; 
― управління формуванням капіталу в процесі розвитку підп-

риємства; 
― управління залученням капіталу з різних джерел; 
― управління середньозваженою вартістю капіталу; 
― управління структурою капіталу; 
― управління фінансовими ризиками, які пов’язані з форму-

ванням капіталу; 
― управління функціонуванням капіталу в операційній діяль-

ності підприємства; 
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― управління функціонуванням капіталу в інвестиційній діяль-
ності підприємства. 

Функції управління формуванням і функціонуванням капіталу 
унаочнено на рис. 1.3. 
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Підсистеми,
яка управляє капіталом:

1. Розроблення стратегії формування (функ-
ціонування) капіталу.
2. Створення ефективних інформаційних
систем управління формуванням (функціо-
нуванням) капіталу.
3. Діагностика різних аспектів фінансової ді-
яльності підприємства, які пов’язані з форму-
ванням та функціонуванням капіталу.
4. Планування показників формування та
функціонування капіталу підприємства.
5. Розроблення дієвої системи стимулюван-
ня реалізації прийнятих управлінських рі-
шень у сфері менеджменту формування та
функціонування капіталу.
6. Здійснення ефективного контролю за реа-
лізацією прийнятих управлінських рішень.
7. Маркетингові дослідження тенденцій і
перспектив розвитку внутрішнього та зов-
нішнього ринків капіталу.
8. Розроблення дієвої системи оціночних
критеріїв для прийняття обґрунтованих рі-
шень та встановлення спеціальних обме-
жень щодо структури капіталу

Підсистеми,
якою управляють:

1. Управління формуванням ка-
піталу в процесі створення під-
приємства.
2. Управління формуванням ка-
піталу в процесі розвитку під-
приємства.
3. Управління залученням капі-
талу з різних джерел.
4. Управління середньозваже-
ною вартістю капіталу.
5. Управління структурою капі-
талу.
6. Управління фінансовими ри-
зиками, які пов’язані з форму-
ванням капіталу.
7. Управління системою лімітів
на залучення позикового капі-
талу

Підсистеми,
якою управляють:

1. Управління функціонуванням
капіталу в операційній діяльнос-
ті підприємства.
2. Управління функціонуванням
капіталу в інвестиційній діяль-
ності підприємства.
3. Управління основним капіта-
лом підприємства.
4. Управління оборотним капі-
талом підприємства.
5. Управління інтелектуальним
капіталом підприємства

ФОРМУВАННЯМ
КАПІТАЛУ

ФУНКЦІОНУВАННЯМ
КАПІТАЛУ

ГРУПИ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ

 

Рис. 1.3. Функції управління формуванням та функціонуванням капіталу підприємства 

2
4
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1.4. Структурні елементи 

системи управління формуванням 

і функціонуванням капіталу 

Капіталом необхідно управляти,  
а не слугувати йому. 

Луцій Анней Сенека 

Особливості руху капіталу в рамках конкретного підп-
риємства пов’язані з двома економічними процесами: його фор-
муванням і функціонуванням. 
Дослідження процесу управління капіталом доцільно розгля-

дати з двох позицій: з одного боку, за джерелами його формуван-
ня, з іншого — за фізичною формою його наявності. У процесі 
виробництва і на стадіях кругообігу постійно виявляється двоїста 
сутність капіталу, що визначає його як джерело для створення 
продуктивного активного капіталу і як причину виникнення зо-
бов’язань підприємства.  
В основу системи управління формуванням капіталу покладе-

но концепцію його структури. Процес планування структури ка-
піталу має дві складові: перша — це оптимізація співвідношення 
частки боргового фінансування і власних коштів, друга — вибір 
конкретних фінансових інструментів для залучення капіталу. Од-
нак слід ураховувати, що ринкова вартість підприємства визнача-
ється передусім його реальними активами, які здатні генерувати 
грошові потоки, з урахуванням усіх ризиків, що виникають у 
процесі їх функціонування. Тобто процес менеджменту капіталу 
на підприємстві доцільно здійснювати в безперервному взає-
мозв’язку процесів його формування і функціонування (рис. 1.4). 
В основу дослідження підсистеми, яка здійснює процес управ-

ління, покладено функціональний підхід (рис. 1.5). Ефективність 
реалізації цього підходу визначає ефективність функціонування 
системи менеджменту капіталу в цілому. 

Планування. У процесі реалізації цієї функції виходячи із за-
гальної стратегії економічного розвитку підприємства і прогнозу 
кон’юнктури фінансового ринку формується система цілей і ці-
льових показників фінансової діяльності на певний період, ви-
значаються пріоритетні завдання з формування, відтворення і 
функціонування капіталу, розробляється система бюджетів на вста-
новлені терміни, а також політика дій підприємства за основними 
напрямами менеджменту капіталу. 
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КАПІТАЛ
ПІДПРИЄМСТВА

ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ

Джерела
формування капіталу

Фізична форма
наявного капіталу

Відтворення

Грошові
потоки

основний інтелектуальний оборотний

людський структурний
ринковий

(клієнтський)

власний
капітал

позиковий
капітал

Структура капіталу

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Вартість капіталу

 

Рис. 1.4. Логіко-структурний взаємозв’язок елементів системи управління капіталом підприємства 

2
6
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Маркетинг
дослідження тенденцій ринку капі-
талу  і створення інформаційних си-
стем управління капіталом, які за-
безпечують обґрунтування альтерна-
тивних варіантів відповідних управ-
лінських рішень

Мотивація
формування системи заохочень і санк-
цій для керівників і менеджерів окре-
мих структурних підрозділів

Планування
(стратегічне, оперативне)

прогноз кон’юнктури ринку капіта-
лу, формування системи цілей та ці-
льових показників, розроблення полі-
тики щодо менеджменту формуван-
ня і функціонування капіталу тощо

Контроль
створення системи внутрішнього
контролю, оперативне реагування на
результати контролю

ФУНКЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЄ ПІДСИС-

ТЕМА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

КАПІТАЛ

Ринкова
вартість

підприємств

MAX

У
П
Р
А
В
Л
І
Н
Н
Я

ФУНКЦІЇ КЕРОВАНОЇ ПІДСИСТЕМИ

З функціонування
капіталу

З формування
капіталу

Власного Позикового

Інтелектуального
Основного
Оборотного

Операційна
діяльність

Інноваційно-
інвестиційна
діяльність

Фінансова
діяльність

Структура
капіталу

Вартість
капіталу

Фінансові
ризики

Система
лімітів

 

Рис. 1.5. Система управління капіталом підприємства 

2
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Маркетинг. Основним завданням реалізації цієї функції є до-
слідження тенденцій розвитку фінансового ринку та формування 
інформаційної бази для прийняття ефективних управлінських рі-
шень у сфері менеджменту капіталу. Поняття фінансового ринку 
є досить узагальненим. На практиці воно означає систему окре-
мих видів фінансових ринків з різноманітними сегментами кож-
ного з них. У світовій практиці фінансові ринки характеризуються 
двома основними ознаками: часовою та інституційною (рис. 1.6). 
Всебічне дослідження всіх сегментів фінансового ринку зумов-
лене необхідністю створення інформаційної бази для прийняття 
відповідних управлінських рішень. 

Часовий поділ

ІНСТИТУЦІЙНИЙ
ПОДІЛ:

� кредитний ринок;
� ринок цінних паперів;
� валютний ринок;
� страховий ринок

ГРОШОВИЙ
РИНОК

РИНОК
КАПІТАЛІВ

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 

Рис. 1.6. Структура фінансового ринку 

Інформаційна база процесу менеджменту капіталу являє со-
бою механізм безперервного цілеспрямованого підбору відповід-
них інформативних показників для здійснення аналізу, плануван-
ня та контролю за ефективністю управлінських рішень за всіма 
аспектами об’єкта, яким керують. 

Мотивація. Реалізація цієї функції передбачає формування 
дієвої системи заохочень і санкцій для керівників і менеджерів 
окремих структурних підрозділів, від ефективності дії яких зале-
жать кінцеві результати функціонування системи управління ка-
піталом підприємства. 

Контроль. Здійснення цієї функції управління капіталом по-
в’язане зі створенням системи внутрішнього контролю на підпри-
ємстві, розмежуванням обов’язків окремих служб і фінансових 
менеджерів щодо контролю, визначенням системи показників, які 
контролюються, і періодів контролю, оперативним реагуванням на 
результати здійсненого контролю. 
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РОЗДІЛ 2 

ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ  
ПІДПРИЄМСТВА 

Управляти можна тільки тим,  

що вимірюється. 

Д. Менделєєв 

2.1. Вартість капіталу підприємства: 

принципи визначення та сфери за-

стосування. 

2.2. Методичні засади визначення се-

редньозваженої вартості капіталу 

(WACC). 

2.3. Використання WACC під час оці-
нювання створення вартості підпри-

ємства. 

2.4. Оцінювання граничної вартості ка-

піталу підприємства. 
 

 

Ключові поняття
 

вартість капіталу, ціна капіталу, величина 
капіталу, середньозважена вартість капі-
талу, гранична вартість капіталу, еконо-
мічна додана вартість 
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2.1. Вартість капіталу підприємства:  
принципи визначення  
та сфери застосування 

Ви не зможете управляти тим,  
чого не зможете оцінити. 

Вільям Хевлетт 

Теорії оцінювання вартості капіталу та активів підпри-
ємств мають багатовікову історію. Перші згадки про оцінювання 
як метод обліку та рекомендації про його використання в процесі 
купівлі-продажу з’явилися ще у ХVІ ст. у працях основополож-
ників бухгалтерського обліку Л. Пачалі і А. Дж. Пієтро. Правила 
експертного оцінювання вартості підприємств за ринковою ці-
ною були розроблені відомим німецьким ученим-математиком 
Г. Лейбніцем ще у ХVІІІ ст. 

Є різні погляди щодо трактування самого поняття «оцінюван-
ня». Існує два підходи: перший — це визначення ціни, другий —
визначення вартості. У російській мові слово «оценка» означає 
визначення ціни об’єкта, тобто те, що може одержати власник за 
об’єкт у момент його реалізації, а вартість відбиває витрати, по-
в’язані з об’єктом, які мав власник на відповідний момент часу. 

Англійське слово «appraisal» (оцінка) передбачає визначення 
не тільки ціни, а й вартості капіталу бізнесу, активів підприємст-
ва. Необхідно лише зазначити, що вартість капіталу та його вели-
чина — це нетотожні поняття. На сучасному етапі глибше вивче-
ні питання формування, обороту та відновлення капіталу. Але в 
системі теоретичних аспектів управління капіталом важливу роль 
відіграє оцінювання його вартості, аналіз змін останньої з часом. 
У сучасній економічній літературі найпоширенішим є підхід до 
оцінювання вартості капіталу з погляду джерел його формування. 
Так, у працях І. Бланка, Т.  Теплової, В. Бочарова, О. Стоянової, 
М. Крейніної, Дж. Ван Хорна, Ю. Брігхема, Л. Гапенски вартість 
капіталу визначається: 

• для суб’єктів господарювання як відносна величина витрат з 
обслуговування елементів капіталу, тобто як ціна, яку вони спла-
чують за його залучення з різних джерел; 

• для інвесторів і кредиторів вартість капіталу характеризує 
очікувану норму дохідності на інвестований капітал. 

Крім того, при оцінюванні капітал необхідно розглядати як 
субстанцію, що формує бізнес у процесі поєднання з ним праці та 
підприємницької ініціативи, тобто у процесі його функціонування. 
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Окремі елементи капіталу мають різну вартість. Вона обчис-
люється у відносних величинах як процентна ставка, а саме: 

.100
власниківвідвомпідприємстзалученийКапітал,

капіталувласникамВиплати

%,капіталуВартість

⋅=

=
 

Величина вартості капіталу визначається за прибутковістю, 
яка потрібна власникові капіталу. Треба зауважити, що вартість 
капіталу залежить не стільки від джерела, скільки від ризикова-
ності функціонування активів та одержання віддачі від них. Чим 
більший ризик даної діяльності, тим більшої прибутковості вима-
гають власники капіталу і тим дорожче обходиться капітал кор-
порації. На конкурентному ринку власники капіталу мають мож-
ливість зіставляти ризик і прибутковість різних інвестиційних 
варіантів. Вартість капіталу визначатиметься теперішньою безри-
зиковою прибутковістю інвестування на відповідний період, очі-
куваним рівнем інфляції та платою за ризик. 

Власник капіталу розглядає різні варіанти вкладення коштів 
на відповідних ринках і з урахуванням ризику вимагає певну 
прибутковість на вкладені кошти. Ринкова оцінка капіталу 
підприємства знизиться, якщо воно зуміє забезпечити власни-
кам капіталу необхідну прибутковість. Приймаючи фінансові 
рішення, менеджер оцінюватиме вартість кожного елемента 
капіталу і комбінації різних його елементів у загальній вартос-
ті капіталу підприємства. Ця загальна вартість капіталу корпо-
рації, як ставка дисконтування при зведенні майбутніх грошо-
вих потоків до теперішнього моменту, дасть змогу одержати 
поточну оцінку капіталу. 

Оцінювання і порівняння вартостей різних елементів капіталу 
допоможе вибрати найдешевший спосіб довгострокового фінан-
сування, тобто сформувати цільову структуру капіталу. Напри-
клад, якщо вартість позикового капіталу у вигляді банківської 
позики на 10-річний період дорівнює 25 % річних, вартість капі-
талу у вигляді облігаційної позики — 30 % річних, вартість влас-
ного капіталу — 28 % річних, а прибутковість проекту (як від-
ношення чистого прибутку до вкладених коштів) перевищує 
30 % річних, то найдешевшим джерелом фінансування проекту 
буде банківська позика. 

Не тільки різні елементи капіталу мають неоднакову вартість, 
а й той самий елемент змінює вартість з плином часу, оскільки 
може змінитися ринкова оцінка ризику і ринкова прибутковість. 
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Наприклад, якщо за облігаційною позикою в момент розміщення 
ціна дорівнювала номіналу, то необхідна прибутковість збігалася 
з купонною річною прибутковістю. З плином часу необхідна 
прибутковість змінюється, а оскільки купонна прибутковість по-
стійна, то зміна стосується ринкової ціни облігації. Якщо необ-
хідна прибутковість стала вищою за купонну, то облігація прода-
ватиметься на ринку з дисконтом (ціна буде нижчою від но-
міналу). 

Отже, оцінка вартості капіталу є актуальною не тільки для 
наукових цілей, а й для практики, оскільки від її обґрунтовано-
сті значною мірою залежить об’єктивність реалізації інтересів 
окремих суб’єктів майнових відносин. До останніх слід віднес-
ти власників, покупців, продавців, інвесторів, а також самі під-
приємства. 

Значення оцінювання капіталу та методи його проведення 
мають свою специфіку на різних етапах життєдіяльності підпри-
ємства, а саме: 

• на стадії створення підприємства; 
• на момент зміни власників; 
• під час підготовки та проведення реструктуризації, санації 

підприємства, диверсифікації його діяльності; 
• у процесі прийняття управлінських рішень щодо розширен-

ня або скорочення масштабів бізнесу; 
• при реконструкції та технічному переозброєнні підприємства; 
• на стадії реорганізації, банкрутства, ліквідації підприємства. 
Сфери застосування показника «вартість капіталу» 
1. Вартість капіталу підприємства слугує мірою прибутковості 

операційної діяльності. Оскільки вартість капіталу характеризує 
частина прибутку, котра має бути сплачена за використання сфор-
мованого або залученого додатково капіталу для забезпечення 
випуску і реалізації продукції, то цей показник є мінімальною 
нормою формування операційного прибутку підприємства, ниж-
ньою межею при плануванні його обсягу. 

2. Показник «вартість капіталу» використовується як голов-
ний критерій у процесі здійснення реального інвестування. На-
самперед рівень вартості капіталу конкретного підприємства є 
дисконтною ставкою, за якою сума чистого грошового потоку зво-
диться до дійсної теперішньої вартості в процесі оцінювання 
ефективності реальних інвестицій. Чому саме вартість капіталу 
слугує ставкою дисконтування? Нагадаємо, що ставка дисконту — 
це процентна ставка віддачі, яку підприємство хотіло б мати на 
одержаний у процесі реалізації проекту дохід. Оскільки проект 
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упроваджується протягом кількох майбутніх років, підприємство 
не має впевненості в тому, що воно знайде ефективний спосіб 
вкладення зароблених коштів. Але воно може вкласти ці гроші у 
власний бізнес і одержати віддачу, принаймні таку, що дорівнює 
вартості капіталу. Отже, вартість капіталу підприємства — це мі-
німальна норма прибутковості при вкладенні зароблених у про-
цесі реалізації проекту коштів. 

3. Вартість капіталу підприємства є базовим показником фор-
мування ефективності фінансового інвестування. Оскільки кри-
терій цієї ефективності задається самим підприємством, то при 
оцінюванні прибутковості окремих фінансових інструментів ба-
зою порівняння є вартість капіталу. Цей показник дає змогу оці-
нити не тільки реальну ринкову вартість або прибутковість окре-
мих інструментів фінансового інвестування, а й сформувати на 
попередній стадії формування інвестиційного портфеля найефек-
тивніші напрями і види цього інвестування. І, звичайно, цей по-
казник слугує мірою оцінювання прибутковості сформованого 
інвестиційного портфеля в цілому. 

4. Показник «вартість капіталу» за окремими його елементами 
використовується у процесі управління структурою капіталу на 
основі механізму фінансового важеля. Мистецтво використання 
фінансового важеля полягає у формуванні найвищого його дифе-
ренціалу, однією зі складових якого є вартість позикового капіта-
лу. Мінімізація цієї складової забезпечується у процесі оціню-
вання вартості капіталу, який залучається з різних позикових 
джерел, і формування відповідної структури джерел його вико-
ристання підприємством. 

5. Рівень вартості капіталу підприємства є найважливішим ви-
мірником рівня ринкової вартості цього підприємства. Зниження 
рівня вартості капіталу веде до відповідного зростання ринкової 
вартості підприємства і навпаки. Особливо оперативно ця залеж-
ність реально відбивається на діяльності акціонерних компаній 
відкритого типу, ціна на акції яких піднімається або падає в разі 
відповідного зниження або зростання вартості їхнього капіталу. 
Отже, управління вартістю капіталу є одним із самостійних на-
прямів підвищення ринкової вартості підприємства. 

6. Вартість капіталу є критерієм оцінювання і формування ві-
дповідного типу політики фінансування підприємством своїх ак-
тивів (передусім оборотних). Виходячи з реальної вартості вико-
ристовуваного капіталу й оцінювання майбутньої її зміни, 
підприємство формує агресивний, помірний (компромісний) або 
консервативний тип політики фінансування активів. 
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Принципи оцінювання вартості капіталу підприємства 
1. Принцип попереднього поелементного оцінювання вартості 

капіталу. Оскільки використовуваний капітал підприємства скла-
дається з неоднорідних елементів (насамперед власного і позико-
вого, а всередині них — за джерелами формування), у процесі 
оцінювання його необхідно поділити на окремі складові, кожна з 
яких має бути об’єктом здійснення оціночних розрахунків (методи 
поелементного оцінювання вартості капіталу розглядаються далі). 

2. Принцип узагальнюючого оцінювання вартості капіталу. 
Поелементне оцінювання вартості капіталу слугує передумовою 
для узагальнюючого розрахунку цього показника. Таким узага-
льнюючим показником є середньозважена вартість капіталу.  

3. Принцип порівняльності оцінювання вартості власного і по-
зикового капіталу. У процесі оцінювання вартості капіталу варто 
мати на увазі, що суми використовуваного власного і позикового 
капіталу, які відображені в пасиві балансу підприємства, ма-
ють непорівняльні кількісні значення. Якщо наданий у корис-
тування підприємству позиковий капітал у грошовій або това-
рній формі оцінено в цінах, наближених до ринкових, то 
власний капітал, який відображений у балансі, стосовно тепе-
рішньої ринкової вартості істотно занижений. У зв’язку із за-
ниженою оцінкою суми використовуваного власного капіталу 
його вартість у процесі розрахунків штучно завищується. Крім 
того, з цієї ж причини виявляється заниженою його реальна 
частка в загальній сумі використовуваного підприємством ка-
піталу, що призводить до некоректності показника середньоз-
важеної вартості. 

Для забезпечення зіставлення і коректності розрахунків серед-
ньозваженої вартості капіталу сума власної його частки повинна 
бути виражена в теперішній ринковій оцінці. Для цього на пер-
шому етапі визначається вартість чистих активів підприємства, 
що характеризують ту частину його майна, котра сформована за 
рахунок власного капіталу. На другому етапі проводиться індек-
сація (переоцінка) балансової вартості окремих елементів позао-
боротних операційних активів і власних матеріальних оборотних 
активів з метою їх оцінювання за ринковою вартістю. Сума пере-
оцінених активів і характеризуватиме теперішню ринкову оцінку 
суми власного капіталу, яка використовуватиметься в порівняль-
них розрахунках середньозваженої вартості капіталу. 

4. Принцип динамічного оцінювання вартості капіталу. Факто-
ри, що впливають на середньозважену вартість капіталу, досить 
динамічні, тому зі зміною вартості окремих елементів капіталу 
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мають вноситися корективи й у середньозважене його значення. 
У процесі оцінювання вартості сформованого капіталу викорис-
товуються фактичні (звітні) показники, пов’язані з оцінюванням 
його окремих елементів. Оцінювання вартості запланованого до 
залучення капіталу (а відповідно і середньозваженої вартості ка-
піталу в плановому періоді) певною мірою має ймовірний харак-
тер, зумовлений прогнозом зміни кон’юнктури фінансового рин-
ку, динаміки рівня власної кредитоспроможності, ступеня ризику 
та інших факторів. 

5. Принцип взаємозв’язку оцінювання теперішньої і майбут-
ньої середньозваженої вартості капіталу підприємства. Такий 
взаємозв’язок забезпечується використанням показника гранич-
ної вартості капіталу. 

6. Принцип визначення межі ефективного використання ка-
піталу, що залучається додатково. Оцінювання вартості капіталу 
має закінчуватися визначенням критеріального показника ефек-
тивності його додаткового залучення. Таким показником є гра-
нична ефективність капіталу. Цей показник характеризує спів-
відношення приросту рівня прибутковості капіталу, що залуча-
ється додатково, і приросту середньозваженої вартості капіталу. 

2.2. Методичні засади визначення  
середньозваженої вартості капіталу (WACC) 

Постулат «за що купив, за те і продаю» —  
прямий шлях до банкрутства. 

Л. Крайнов-Ритов 

У ринковій системі все має ціну. 

Пол Самуельсон 

Викладені принципи оцінювання уможливлюють фор-
мування системи основних показників, які визначають вартість 
капіталу і межі ефективного його використання. 

Серед розглянутих показників головна роль належить серед-
ньозваженій вартості капіталу (WACC). Середньозважена вар-
тість капіталу — це вартість капіталу компанії, задіяного в даний 
момент, тобто теперішня вартість капіталу. Якщо компанія ціл-
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ком фінансується власними коштами, то для поточного оціню-
вання прогнозованих грошових потоків як ставка дисконтування 
використовується необхідна прибутковість для власників капіта-
лу (пайовиків або акціонерів). Вона і є вартістю капіталу даної 
компанії. 

Якщо компанія залучає позиковий капітал, то на середню вар-
тість її капіталу впливають такі фактори: необхідна прибутко-
вість власників позикового капіталу; чи є податкові пільги для 
щорічних платежів за позиковий капітал, тобто як реально обхо-
диться обслуговування цього капіталу; частка позикового капіта-
лу в загальному капіталі корпорації. Чим дорожчий позиковий 
капітал (вища його вартість), тим більшу прибутковість повинні 
забезпечити активи корпорації для щорічних платежів власникам 
капіталу. У такому разі середня вартість усього капіталу підпри-
ємства розраховується як середньозважена вартість двох елемен-
тів капіталу: 

WACC = ssdd kwkw + , 

де dw  та sw  — частки відповідно позикового і власного капіталу 

в загальній його сумі (у даному разі ds ww −= 1 ); dk  та sk  — вар-

тість відповідно позикового і власного капіталу. 
Оцінювання вартості всього капіталу або окремих його елемен-

тів варто проводити з урахуванням оподатковування доходів влас-
ників капіталу. Податковий фактор впливає і на необхідну при-
бутковість власників капіталу, і на величину реальних витрат кор-
порації щодо виплат власникам капіталу. 

Значення складових капіталу можуть розраховуватись або за 
грошовими вираженнями, або за структурою капіталу. 

Для розрахунку вартісного значення елементів капіталу за 
грошовими вираженнями використовуються: 

1) балансові оцінки позикового і власного капіталу (позиковий 
капітал — як довгострокові позики, що відображені в балансі; 
власний капітал — як сума статутного капіталу, додаткового, не-
розподіленого прибутку). Цей спосіб має два принципові недо-
ліки: по-перше, можливість перекручування даних і невідповід-
ності ринковій оцінці, а по-друге, розгляд звичайних і 
привілейованих акцій як єдиного елемента капіталу (хоча їх 
вартість може різнитися); 

2) ринкові оцінки. Частки елементів капіталу за ринковою оцін-
кою визначаються розподілом ринкових оцінок елементів капіта-
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лу в загальній ринковій оцінці капіталу. Такий спосіб теоретично 
є єдино правильним, проте у практичних розрахунках за відсут-
ності ринкових оцінок застосовуються й балансові значення 
(особливо для позикового капіталу). 

Розрахунок можливий за структурою капіталу: 
1) фактичною — на основі ринкових або балансових значень 

елементів капіталу; 
2) цільовою, яка розглядається як прогноз на найближчу перс-

пективу для прийняття рішень. 
Не всі елементи пасиву балансу включаються в розрахунок 

середньозваженої вартості капіталу. Не включаються в розраху-
нок такі фінансові джерела, як короткострокові зобов’язання 
(кредиторська заборгованість, заборгованість із заробітної пла-
ти), короткострокові банківські позики, які йдуть на фінансуван-
ня поточних потреб. 

Оцінювання і прогнозування середньозваженої вартості капі-
талу на конкретному підприємстві повинні здійснюватися з ура-
хуванням багатьох факторів. Основними з таких факторів є: 

• структура елементів капіталу за джерелами його формування; 
• тривалість використання залученого капіталу; 
• рівень ризику господарської діяльності підприємства, який 

характеризується станом його фінансової стійкості, платоспро-
можності, ділової активності і рентабельності; 

• середня ставка позикового процента та її динаміка, яка обу-
мовлена коливаннями кон’юнктури ринку грошей і ринку капіталу; 

• рівень ставки оподаткування прибутку, встановлений для 
даного виду діяльності, і система податкових пільг; 

• дивідендна політика підприємства, що визначає вартість 
власного капіталу; 

• доступність різних джерел фінансування, що визначає фі-
нансову гнучкість підприємства; 

• галузеві особливості діяльності підприємства, що визнача-
ють тривалість його операційного циклу і рівень ліквідності ак-
тивів; 

• співвідношення обсягів капіталу, що використовується в 
операційній та інвестиційній діяльності підприємства; 

• стадія життєвого циклу підприємства. 
Під впливом визначених факторів середньозважена вартість 

капіталу постійно змінюється в процесі економічного розвитку 
підприємства. 

Приклад розрахунку середньозваженої вартості капіталу (WACC) 
та вихідні дані для нього наведено в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ WACC 

Назва джерела 
Сума, 
млн грн 

Частка,  
wi 

Вартість, 
kі, % 

Середня вартість, 
wi, kі, % 

Власний капітал 30 0,6 25 15 

Привілейовані акції 5 0,1 23 2,3 

Позиковий капітал 15 0,3 20 6 

Разом 50 1 — 23,3 

 
Підсумкове значення останньої графи табл. 2.1 показує, що 

величина WACC становить 23,3 %. Саме ця ставка має викорис-
товуватися для дисконтування грошових потоків у окремих інвес-
тиційних проектах. Вона характеризує величину альтернативних 
витрат із залучення капіталу. 

Розглянута методика достатньо проста і зрозуміла. Однак її 
практичне використання стикається із серйозними труднощами, 
для подолання яких необхідні додаткові розрахунки. До низки 
основних проблем належать: неоднорідність структури власного 
капіталу; зростання цін окремих джерел зі збільшенням їх обся-
гів; багатоманітність способів розрахунку часток окремих джерел 
(проблема зважування); різні підходи до визначення фактичної 
величини капіталу — за ринковою та балансовою вартістю; не-
обхідність урахування вартості амортизаційних відрахувань як 
джерела формування капіталу. У цьому зв’язку необхідна деталь-
ніша інформація з названих проблем. 

1. Неоднорідність структури власного капіталу. Власний 
капітал формується за рахунок продажу звичайних акцій та реін-
вестування нерозподіленого прибутку. Відповідно, вартість влас-
ного капіталу (ks) складається з двох компонентів, а саме: вартос-
ті звичайного акціонерного капіталу (ka. к) та вартості нерозподі-
леного прибутку (kн. п). Оскільки ці величини не дорівнюють одна 
одній, треба виконувати окремі розрахунки WACC для випадків, 
коли власний капітал складається з нерозподіленого прибутку і 
коли його розмір дорівнює величині акціонерного капіталу. Перед 
тим як розпочати емісію акцій, підприємство намагається викорис-
тати весь нерозподілений прибуток як дешевше джерело. Тому спо-
чатку розраховується WACC для ks = kн. п, а потім — ks = ka. к. 
Отримані результати наносяться на графік середньої ціни капіта-
лу, котрий показує зміну WACC залежно від обсягів залученого 
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капіталу (рис. 2.1). Для визначення середньої вартості капіталу 
використовується така формула: 

∑ ++== ,ап.ап. ddssii kwkwkwkwWACC  

де ws, wп. а, wd — частки конкретних джерел у загальному обсязі 
капіталу відповідно: власного капіталу, привілейованих акцій, 
позикового капіталу; 

ks — вартість власного капіталу, %; 
kп. а — вартість капіталу, залученого за рахунок випуску приві-

лейованих акцій, %; 
kd — вартість позикового капіталу, %. 
Ця формула може бути використана як для розрахунку єдино-

го значення середньої ціни капіталу, так і для ряду граничних 
значень, що змінюються зі зростанням потреби в капіталі. Наве-
дений на рис. 2.1 графік відбиває два граничні значення серед-
ньої ціни капіталу: WACC1 — за умови, що весь власний капітал 
являє собою нерозподілений прибуток (ks = kн. п); WACC2 — у ра-
зі емісії акцій (ks = kа. к). Злам графіка WACC відбувається в точці 
А, котра називається точкою зламу. 

 

Обсяг
капіталу,
млн грн

WACC,
%

WACC2

WACC1

Капітал2 =
звичайні акції +

+ привілейовані акції +
+ позиковий капітал

Капітал1 =
нерозподілений прибуток +

+ привілейовані акції +
+ позиковий капітал

А

 

Рис. 2.1. Загальний вигляд графіка WACC 
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Ускладнимо приклад (табл. 2.1). Нехай сума власного капіталу 
включає величину нерозподіленого прибутку (12 млн грн), вартість 
нерозподіленого прибутку (kн. п) становить 23,5 %, а вартість акціо-
нерного капіталу ks — 26 %. Розрахуємо WACC за умови, що весь 
власний капітал складається з нерозподіленого прибутку (табл. 2.2). 
Оскільки структура капіталу повинна залишатися незмінною, не-
розподілений прибуток (12 млн грн) буде становити 60 % загально-
го обсягу фінансування, залученого за даних умов. Відповідно за 
умови, що ks = kн. п, загальний обсяг залученого капіталу дорівнюва-
тиме 20 млн грн (12/0,6), у тому числі: 12 млн грн — власний капі-
тал, 2 млн грн — привілейовані акції (10 % від 20 млн грн). 

Таблиця 2.2 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ WACC1 

Назва джерела 
Обсяг капіта-
лу, млн грн 

Структура, 
% 

Вартість, 
% 

WACC1, 
% 

Власний капітал (нероз-
поділений прибуток) 

12 60 23,5 — 

Привілейовані акції 2 10 23,0 — 

Позиковий капітал 6 30 20,0 — 

Усього 20 100 — 22,4 

Розрахуємо WACC для цих умов: 

WACC1 = 23,5 % · 0,6 + 23 % · 0,1 + 20 % · 0,3 = 22,4 %. 

У даній ситуації підприємство може залучити 20 млн грн влас-
ного капіталу шляхом випуску звичайних акцій. У разі незмінної 
частки власного капіталу (60 %) загалом буде залучено 30 млн грн 
(18/0,6), у тому числі: 18 млн грн — власний капітал, 3 млн грн — 
привілейовані акції (10 % від 30 млн грн) і 9 млн грн (30 % від 
30 млн грн) — позиковий капітал (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ WACC2 

Назва джерела 
Обсяг капіта-
лу, млн грн 

Структура, 
% 

Вартість, 
% 

WACC2, 
% 

Власний капітал (нероз-
поділений прибуток) 

18 60 26,0 — 

Привілейовані акції 3 10 23,0 — 

Позиковий капітал 9 30 20,0 — 

Усього 30 100 — 23,9 
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У цьому разі вартість власного капіталу становить уже 26 %, 
тому середня вартість усього капіталу дорівнюватиме: 

WACC2 = 26 % · 0,6 + 23 % · 0,1 + 20 % · 0,3 = 23,9 %. 

Результати розрахунку схематично наведено на рис. 2.2. 
 

Обсяг
капіталу,
млн грн

WACC,
%

WACC2 = 23,9 %

WACC1 = 22,4 %

3020

B
 

Рис. 2.2. Графік WACC для різних бюджетів капіталовкладень 

У чому полягає практичний зміст даних розрахунків? Очевид-
но, що підприємство заінтересоване в залученні дешевших джерел 
капіталу: тільки вичерпавши їх, воно направляє на фінансування 
ресурси, які обходяться йому дорожче. Однак це не означає, що 
якась частина проектів фінансується виключно із залучених дже-
рел, а інша — з нерозподіленого прибутку. Структура (частки 
власного, позикового та привілейованого акціонерного) капіталу 
залишається незмінною для всієї сукупності фінансованих проек-
тів. Кожна гривня інвестицій, починаючи з найпершої, фінансу-
ватиметься саме у визначеній пропорції. У нашому прикладі під-
приємство може залучити перші 20 млн грн капіталу за ціною 
22,4 %. Якщо його інвестиційні можливості вичерпуються цією 
сумою, то воно може спокійно починати складання бюджету ка-
піталовкладень. Однак якщо підприємство володіє високоприбут-
ковими інвестиційними проектами на більш значну суму, воно 
буде заінтересоване в залученні додаткового капіталу за вищою 
ціною. У нашому прикладі йдеться про 30 млн грн за ціною 
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23,9 %. Точкою зламу А є сума 20 млн грн, після її проходження 
вартість капіталу зростає. Варто зазначити, що на будь-якому від- 
різку графіка структура капіталу залишається незмінною: 60 % — 
власний капітал, 10 % — привілейовані акції та 30 % — залучені 
джерела. 

2. Зростання ціни окремих джерел капіталу зі збільшенням 
їх обсягу. Як і будь-який виробничий фактор, капітал є обмеженим 
ресурсом. Тому зі збільшенням потреби в капіталі його вартість 
також зростатиме. Це твердження справджується для будь-якого 
джерела фінансування: власних і залучених коштів, привілейова-
них акцій. Цим обумовлюється множина точок зламу на графіку 
WACC. Середня вартість капіталу збільшуватиметься не тільки 
внаслідок переходу від використання нерозподіленого прибутку 
до вищої місткості звичайних акцій, а й у результаті подорожчання 
будь-якого іншого джерела капіталу, викликаного зростанням не-
обхідності в даному джерелі. Наприклад, вартість акціонерного 
капіталу може залишатися на незмінному рівні — 26 % тільки в 
тому разі, якщо його емісія буде обмежена обсягом 30 млн грн. 
Додаткова необхідність у капіталі такого виду може коштувати 
підприємству дорожче, ніж 28 %. Так само витрати на залучення 
позикового капіталу збільшуватимуться починаючи з визначеної 
межі. Збільшення частки заборгованості у правій частині балансу 
означає посилення ефекту фінансового важеля, тобто виникнення 
додаткового фінансового ризику. Платою за цей ризик буде подо-
рожчання позикового капіталу. 

Збільшення ціни окремих джерел неминуче призведе до зрос-
тання середніх витрат на залучення капіталу (WACC). На графіку 
WACC це відображається збільшенням кількості точок зламу (А). 
Тому технічним розв’язанням проблеми є побудова загального 
алгоритму відшукання цих точок. На рис. 2.2 перелом графіка ві-
дбувається у точці В = 20 млн грн. Нагадаємо, як було отримано 
цю зміну: сума нерозподіленого прибутку (12 млн грн) була по-
ділена на частку власного капіталу (0,6 %). Отже, можна сформу-
лювати загальне правило: точка зламу графіка WACC відшуку-
ється діленням суми капіталу певного виду, залученого за 
нижчою ціною, на частку капіталу даного виду в загальному об-
сязі фінансування. У розглянутому вище прикладі тільки власний 
капітал характеризується наявністю двох різних вартостей: kн. п = 
23,5 % та kа. к = 26 %. Тому на графіку була лише одна точка зла-
му, яка відбиває перехід від дешевшого до дорожчого власного 
капіталу. Вона розраховується як відношення загальної суми де-
шевшого капіталу (нерозподіленого прибутку) до частки власно-
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го капіталу. Якби підприємство не обмежувалося залученням ак-
ціонерного капіталу обсягом 18 млн грн, а захотіло б отримати 
ще 15 млн грн за ціною 28 %, то на графіку з’явилася б ще одна точ-
ка зламу. Для її відшукання доцільно було б загальну суму дешев-
шого власного капіталу — 30 млн грн (12 + 18) — поділити на 
частку власного капіталу — 0,6. У результаті отримали б 50 млн грн 
(30 / 0,6), тобто кожна додаткова гривня, яка перевищувала б  
50 млн грн, коштувала б підприємству дорожче. 

Розглянемо цей приклад детальніше, взявши за основу дані 
табл. 2.4. Нехай підприємство вирішило збільшити свій бюджет ка-
піталовкладень до 75 млн грн та залучити додатково ще 15 млн грн 
у формі звичайного акціонерного капіталу за ціною 28 %. Щоб не 
порушувати планової структури капіталу, воно обов’язково додат-
ково має отримати позиковий та привілейований акціонерний ка-
пітал. Загальна сума новоотриманого капіталу повинна становити 
25 млн грн (15 / 0,6), у тому числі: звичайні акції — 15 млн грн, 
привілейовані — 2,5 млн грн (10 % від 25 млн грн), позиковий 
капітал — 7,5 млн грн (30 % від 25 млн грн). Вартість новоотри-
маного позикового капіталу становитиме 22 %, а випуск привіле-
йованих акцій коштуватиме підприємству 25 % (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ WACC3 

Назва джерела 
Обсяг 

капіталу, 
млн грн 

Структура,  
% 

Вартість, 
% 

WACC3, 
% 

Звичайні акції 15 60 28,0 — 

Привілейовані акції 2,5 10 25,0 — 

Позиковий капітал 7,5 30 22,0 — 

Усього 25 100 — 25,9 

 
Розрахуємо точки зламу на графіку WACC: 
1. Перехід від використання нерозподіленого прибутку до пер-

шої емісії звичайних акцій. Сума дешевшого власного капіталу ста-
новить 12 млн грн (нерозподілений прибуток). Точка зламу В дорів-
нює 20 млн грн (12 / 0,6). 

2. Перехід від першої до другої емісії звичайних акцій. Обсяг 
дешевшого власного капіталу становить 30 млн грн (12 млн грн 
нерозподіленого прибутку + 18 млн грн звичайних акцій від пер-
шої емісії). Точка зламу дорівнює 50 млн грн (30 / 0,6). 
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3. Перехід від першої до другої емісії привілейованих акцій. Об-
сяг дешевшого капіталу даного виду становить 5 млн грн (перша емі-
сія привілейованих акцій). Точка зламу дорівнює 50 млн грн (5 / 0,1). 

4. Перехід від першої до другої емісії облігацій. Обсяг дешев-
шого позикового капіталу становить 15 млн грн (перша емісія 
облігацій). Точка зламу дорівнює 50 млн грн (15 / 0,3). 

Останні три точки зламу збігаються, тобто на графіку (рис. 2.3) 
з’явиться лише одна нова точка зламу — С = 50 млн грн. Розра-
хуємо WACC у цій точці: 

WACC3 = 28 % · 0,6 + 25 % · 0,1 + 22 % · 0,3 = 25,9 %. 

 

Обсяг
капіталу,
млн грн

WACC,
%

WACC2 = 23,9 %

WACC1 = 22,4 %

7520 50

WACC3 = 25,9 %

B C
 

Рис. 2.3. Графік WACC для бюджету  
капіталовкладень обсягом 75 млн грн 

Як видно з графіка, додаткові 25 млн грн капіталу коштувати-
муть підприємству значно дорожче — за ціною 25,9 %, що на 2 % 
вище, ніж вартість попередньої порції капіталу. Різниця між дво-
ма першими порціями дорівнює лише 1,5 %. 

3. Різноманітність способів розрахунку часток окремих дже-
рел (проблема зважування). Є три основні методи визначення 
структури капіталу: первісне, цільове та маржинальне зважуван-



 45

ня. Первісне зважування використовується тоді, коли підприємс-
тво має намір підтримувати структуру капіталу, що фактично 
склалася. Нехай перша частина звітного бухгалтерського балансу 
підприємства має такі пасиви: 

― власний капітал — 75 млн грн; 
― привілейовані акції — 5 млн грн; 
― позиковий капітал — 20 млн грн; 
― разом (сума довгострокового капіталу) — 100 млн грн. 
У цьому разі первісна структура капіталу така: 75 % — влас-

ний капітал (75 / 100); 5 % — привілейовані акції (5 / 100); 20 % — 
позиковий капітал (20 / 100). 

Якщо підприємство влаштовує структура капіталу, що фактич-
но склалася, то воно може встановити для себе цільову структу-
ру капіталу, до досягнення якої прямуватиме протягом кількох 
років. Наприклад, через п’ять років капітал підприємства пови-
нен складатися з такого ряду компонентів: 

― власний капітал — 100 млн грн; 
― привілейовані акції — 25 млн грн; 
― позиковий капітал — 75 млн грн; 
― разом (сума довгострокового капіталу) — 200 млн грн. 
Тоді цільова структура капіталу характеризуватиметься таки-

ми числами: 50 % — власний капітал; 12,5 % — привілейовані 
акції; 37,5 % — позиковий капітал. 
Маржинальне зважування застосовують у тому разі, якщо 

весь залучений капітал планується спрямувати на фінансування 
одного або кількох інвестиційних проектів, наприклад на будів-
ництво нових заводів. При цьому використання вже наявних на 
підприємстві ресурсів у реалізації цього проекту буде мінімаль-
ним, а створювані відповідно до проекту об’єкти характеризува-
тимуться високим ступенем автономії. За маржинального зважу-
вання для розрахунку береться тільки структура новозалученого 
капіталу. Наприклад, якщо планується використання власного 
капіталу обсягом 25 млн грн; випустити привілейовані акції на 
суму 5 млн грн та залучити позиковий капітал обсягом 20 млн грн, 
то маржинальна структура буде такою: 50 % — власний капітал; 
10 % — привілейовані акції; 40 % — позиковий капітал. 

4. Різноманітні підходи до визначення фактичної величини 
капіталу. Багато дискусій викликає процедура оцінювання окре-
мих видів капіталу: яка вартість має братися за основу — ринко-
ва чи балансова? У теорії перевага надається оцінюванню за рин-
ковою вартістю. Обґрунтування цьому очевидне: реальна 
вартість капіталу може бути виявлена тільки на фондовому рин-
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ку. Отже, для розрахунку треба брати не бухгалтерські дані, ві-
дображені у балансі, а відомості про ринкову вартість власного та 
позикового капіталу підприємства відповідно до котирування йо-
го акцій та облігацій. Однак практична реалізація такого підходу 
пов’язана зі значними труднощами: навіть якщо припустити, що 
всіма цінними паперами підприємства активно торгують на рин-
ку, ціни на них можуть значно коливатися. Тому на практиці ка-
пітал може оцінюватися за балансовою вартістю, що не розгляда-
ється як принципове відхилення від теоретичних принципів.  

При визначенні структури капіталу за ринковою вартістю 
виникає ще одна проблема — визначення ринкової вартості не-
розподіленого прибутку. Ринкова вартість акції включає всю 
інформацію про фінансові результати діяльності підприємства, 
у тому числі й відомості про те, яка частка прибутку реінвесту-
ється. При цьому не визначено, яку саме частку ціни становить 
вартість нерозподіленого прибутку. Однак у бухгалтерському 
балансі нерозподілений прибуток відображається в окремому 
рядку, поверх номінальної вартості акціонерного капіталу. Ком-
бінуючи ринкову та балансову оцінки капіталу, можна знайти 
умовну величину нерозподіленого прибутку у складі ринкової 
ціни звичайних акцій. Наприклад, на звітну дату ринкова капі-
талізація підприємства дорівнювала 5 млрд грн, у бухгалтерсь-
кому балансі на ту саму дату номінальна величина акціонерного 
капіталу (без привілейованих акцій) становила 2 млрд грн, а не-
розподілений прибуток — 500 млн грн, або 20 % облікової вар-
тості всього власного капіталу (500 / (2000 + 500)). Отже, рин-
кова оцінка нерозподіленого прибутку дорівнюватиме приблиз-
но 1 млрд грн (20 % від 5 млрд грн). 

5. Необхідність урахування вартості амортизаційних від-
рахувань. Як було зазначено в попередньому параграфі, аморти-
зація є дуже важливим джерелом формування капіталу, котрий, 
як і будь-які інші, має свою ціну. Вартість амортизації дорівнює 
середнім витратам на капітал — величині WACC — за умови, що 
весь власний капітал складається тільки з нерозподіленого при-
бутку. Тому немає потреби включати амортизаційні відрахування 
у формулу для розрахунку середньої ціни капіталу, вартість амор-
тизації завжди дорівнюватиме WACC1 — середнім витратам до 
емісії звичайних акцій. З іншого боку, суму амортизаційних від-
рахувань не можна не враховувати при формуванні бюджету ка-
піталовкладень, оскільки вона є реальним джерелом фінансових 
ресурсів. Амортизація додається до суми залученого капіталу, 
однак вона не змінює його середньої ціни. Тобто на її величину 
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графік WACC зміщується вправо по осі абсцис, але його поло-
ження відносно осі ординат залишається незмінним. До того ж 
збільшується сума капіталу, залученого на найпершому етапі, ко-
ли весь власний капітал представлений лише нерозподіленим 
прибутком. Отже, перший відрізок на графіку WACC стає дов-
шим на величину, яка відповідає сумі амортизаційних відраху-
вань. У результаті й усі інші точки графіка, які лежать правіше 
від першої точки зламу, зміщуються ще далі праворуч. 

Наприклад, якщо підприємство планує нарахувати в майбут-
ньому періоді амортизацію на суму 5 млн грн, то його реальний 
бюджет капіталовкладень становитиме вже не 75, а 80 млн грн, 
до того ж усі показники WACC (точки на осі ординат графіка) 
залишаться незмінними. Проте зміниться положення графіка від-
носно осі абсцис. Стосовно графіка на рис. 2.3 це означає, що пер-
ший його злам відбудеться в точці 25 млн грн, другий — у точці 
55 млн грн, а кінцева точка на осі абсцис дорівнюватиме 80 млн грн. 
Інакше кажучи, весь графік зміститься по осі абсцис вправо на  
5 млн грн, до того ж це зміщення відбудеться за рахунок тільки пер-
шого відрізка, який відбиває суму інвестування за умови, що весь 
власний капітал складається лише з нерозподіленого прибутку. 

Особливості використання  

середньозваженої вартості капіталу  

в інвестиційних рішеннях 

Вартість капіталу розглядається як альтернативна вар-
тість вкладення коштів власниками капіталу. В інвестиційному 
проекті прибутковість має перевищувати відносну величину ви-
трат на використаний капітал (тобто вона повинна перевищувати 
вартість капіталу). При оцінці ефекту від проекту (розрахунку 
чистого дисконтованого доходу — NPV) використання ставки 
дисконтування, визначеної як вартість капіталу, дає змогу в разі 
більшої прибутковості проекту одержати додатне значення NPV. 
Однак ця альтернативна вартість капіталу повинна визначатися з 
урахуванням того ж ступеня ризику, що й одержання прибутко-
вості з проекту. Тобто вартість капіталу корпорації може бути 
використана як ставка дисконтування за розглянутим проектом, 
тільки якщо цей проект пов’язаний безпосередньо з його діяльні-
стю, тобто прибутковість проекту має такий самий ризик, як і 
прибутковість діючого виробництва. 
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Якщо інвестиційне рішення приймається за проектом з ризи-
ком, відмінним від ризику корпорації (який знайшов вираження у 
значенні середньої вартості капіталу), то використання WАСС як 
критерію прийняття проекту може призвести до помилкових ре-
зультатів. Цей випадок демонструє рис. 2.4. 

На рис. 2.4 пряма SML (лінія ринку цінного папера — у цьому 
разі лінія проектів) відображає необхідну прибутковість акцій 
корпорації з β  = 1 при fk  = 7 % і mk  – fk = 8 %. 

Якщо корпорація використовує тільки власні довгострокові дже-
рела фінансування (100-відсотковий власний капітал), то необхідна 
прибутковість sk  = 7 % + 8 % · 1= 15 %. Вартість усього капіталу 

збігається з вартістю акціонерного капіталу sk = WACC = 15 %. 

Якщо керівництво використовуватиме одержане значення WАСС 
як ставку дисконтування для всіх проектів, то будь-який проект, 
що забезпечує прибутковість вище 15 % річних, повинен бути 
прийнятий (за розрахунку NРV буде отримане додатне значення), 
а будь-який проект, прибутковість якого менша 15 %, має бути 
відхилений. 

 

Дохідність
проекту

SML Зона помилкового
прийняття

WACC = 15 %

Зона помилко-
вої відмови

А

Систематичний
ризик проекту

В

βА = 0,6 β = 1,0 βВ = 1,20

16 %

15 %

14 %

kf

 

Рис. 2.4. Незастосовність прямої SML для оцінювання  
вартості капіталу проекту іншого рівня ризику 
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проекту
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ризик
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Низький
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А

Систематичний
ризик проекту

В

β = 10

21 %

15 %

kf

 

Рис. 2.5. Ранжування проектів за ступенем ризику  
та коригування вартості капіталу 

Однак на основі моделі оцінювання фінансових активів (САРМ) 
інвестиційне рішення прийнятне, якщо очікувана прибутковість пе-
ревищує необхідну прибутковість, оцінювану за мультиплікатором 
систематичного ризику (бета-коефіцієнтами). Проекти, що задо-
вольняють цю вимогу, лежать вище прямої SML (їх характеристики 
прибутковості вищі необхідної за одним значенням ризику). 

Розглянемо проект А з меншим систематичним ризиком, ніж 
ризик корпорації, наприклад Αβ  = 0,6. Очікувана прибутковість 

проекту А — 14 % річних. Відповідно до SML необхідна прибут-
ковість на ринку для проекту А дорівнює 11,8 % (7 % + 0,6 ⋅ 8 % = 
= 11,8 %). Однак якщо WАСС розглядати як критерій оцінюван-
ня (ставка дисконтування для розрахунку NРV), то проект пови-
нен бути відкинутий, оскільки його прибутковість нижча за вар-
тість капіталу. При цьому не береться до розрахунку, що ступінь 
ризику проекту інший. 

Отже, якщо корпорація використовує WАСС як ставку дискон-
тування грошових потоків проектів, то відкидаються ефективні 
проекти (очікувана прибутковість вища за необхідну) з меншим 
рівнем ризику, ніж закладався для розрахунку WАСС. 
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Розглянемо проект В, основні характеристики якого наведено 
на рис. 2.4. За даним проектом очікувана прибутковість дорівнює 
16 % (перевищує вартість капіталу, за проектом буде отримано 
додатне значення NРV), однак проект В ризикованіший, ніж по-
точна діяльність корпорації ( Ββ = 1,2). 

За використання WАСС як ставки дисконтування для проектів 
більшого ризику виникає помилка: приймається проект (напри-
клад, В), необхідна прибутковість якого перевищує очікувану 
(очікувана прибутковість проекту В — 16 %). Необхідна прибут-
ковість відповідно до SML — 7 % + 1,2 ·  8 % = 16,6 %. 

Для оцінювання проектів більшого (меншого) ризику, ніж 
ставка дисконту, використовується середньозважена вартість ка-
піталу WACC з урахуванням коригування її значення. 

Наприклад, якщо корпорація має WACC 15 %, то всі проекти 
поділяються на визначені класи ризику з відповідними поправоч-
ними значеннями прибутковості. У табл. 2.5 подано проекти чо-
тирьох класів ризику для корпорацій. 

Такий підхід дає змогу використовувати вартість капіталу про-
екту (як скориговане значення WАСС) для ухвалення інвестицій-
ного рішення. У цьому методі є можливість помилки через непра-
вильне визначення класу ризику проекту, однак результат такої 
помилки буде несуттєвим. Це демонструє рис. 2.5. У такому разі 
проект А низького ризику буде прийнято (вибирається ставка дис-
контування 11 %), а проект В високого ризику буде відхилено. 

Таблиця 2.5 

ВИЗНАЧЕННЯ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ ПОПРАВОЧНИМ МЕТОДОМ 

Характерис-
тика ризику 

Вид проекту 
Поправочне  
значення 

Ставка  
дисконтування 
(WАСС + (–) 
виправлення) 

Високий 
Освоєння нового продукту, 
вихід на нові ринки збуту 

+ 6 % 15 + 6 = 21 % 

Середній 
Зниження витрат, розши-
рення обсягу випуску тра-
диційного продукту 

0 15 % 

Низький 
Заміна зношеного устатку-
вання, навчання персоналу 

– 4 % 11 % 

Неприбут-
кові проекти 

Очисні установки, будівни-
цтво житла для працівників 

Метод додат-
ного значення 
NPV не засто-
совується 

 



 51

Описаний поправочний метод допускає віднесення проекту до 
одного з трьох класів ризику: базового (або середнього), високо-
го і низького. 

Коли клас ризику визначено, то базове значення вартості капі-
талу коригується на визначену величину близько 6—10 %. Цей 
метод простий у використанні, але не враховує розбіжності фак-
торів високого ризику. Часто пропонується при заданій ставці 
дисконтування для оцінки проектів коригувати базове значення 
вартості капіталу в бік збільшення пофакторно. Передбачається, 
що кожен фактор високого ризику додає якусь величину до пре-
мії за ризик. Ця загальна величина розраховується підсумовуван-
ням пофакторних премій за ризик. Наприклад, можна запропону-
вати таку таблицю пофакторних коригувань ставки дисконтуван-
ня (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

КОРИГУВАННЯ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ  
ЗА ФАКТОРАМИ РИЗИКУ ПРОЕКТУ ВИПУСКУ  

НОВОГО ВИДУ ПРОДУКЦІЇ 

Фактори та їх градація 
Виправлення  
у відсоткових 

пунктах 

1. Проведення науково-дослідних робіт з інвестиційного 
проекту: 

 

― непотрібне 0 
― потрібне з тривалістю менше одного року 3 
― потрібне з тривалістю більше одного року 5 
― роботи виконуються більше одного року і засобами різ-
них спеціалізованих організацій 

7 

2. Необхідність сертифікації продукції і використовуваних 
технологій: 

 

― непотрібна 0 
― є з минулих робіт і може бути перенесена на новий 
проект 

– 2 

― потрібна 2 

3. Сезонний характер попиту на нову продукцію на відмі-
ну від тієї, що випускалася раніше 

до 3 

4. Менш сприятливі кліматичні та інші природні умови 
виробництва продукції 

до 5 

5. Можливість експорту продукції при закупівлі комплек-
туючих і сировини на внутрішньому ринку 

– 5 
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2.3. Використання WACC  
під час оцінювання створення  
вартості підприємства 

Накопичувати капітал — це мистецтво  
задовольняти необмежені потреби  
за допомогою обмежених ресурсів. 

Пітер Лоренс 

Концепція економічної доданої вартості (EVA) — це 
результат еволюційного розвитку парадигми визначення інтегро-
ваних оціночних показників ефективності бізнесу. У вітчизняній 
економічній літературі цей підхід майже не розглядається, у ро-
сійській — лише в окремих працях, винятково в перекладах. EVA — 
важливий фінансовий показник, який відносно недавно (на почат-
ку 90-х років XX ст.) почав активно використовуватися лідирую-
чими компаніями зі світовим ім’ям. 

Концепція EVA була розроблена і зареєстрована компанією 
Stern Sewart & Со., хоча її засади були закладені ще в теорії еко-
номічного доходу Альфреда Маршалла. Концепція управління на 
основі EVA з’явилась як результат розвитку концепції управлін-
ня, що базується на вартості. Показник EVA є похідним від таких 
показників, як рентабельність інвестицій (RОЕ) та рентабельність 
робочого капіталу (RОСЕ). В основу цієї концепції закладено та-
кі принципи: 

• власник інвестує капітал для отримання доходу; 
• компанія створена для отримання доходів;  
• діяльність персоналу компанії спрямована на збільшення 

ринкової вартості компанії за рахунок упровадження системи мо-
тивації. 

Економічна додана вартість розраховується за формулою 

,100 / WACCКЧПEVA ⋅−=  

де ЧП — чистий прибуток, який розрахований без урахування 
плати за користування позиковим капіталом, але з урахуванням 
податкової економії, грн; К — величина капіталу (власного + по-
зикового), грн; WАСС — середньозважена вартість капіталу, %. 

Показник EVA застосовується для оцінювання ефективності 
діяльності підприємства з позиції його власників, на думку яких, 
діяльність підприємства має для них корисний ефект, якщо підп-
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риємство заробило більше, ніж становить дохідність альтернати-
вних вкладень. Цим можна пояснити той факт, що в процесі роз-
рахунку EVA із суми прибутку вираховується плата за користу-
вання не тільки позиковим капіталом, а й власним. Отже, можна 
стверджувати, що такий підхід більшою мірою відображає реаль-
ну вартість функціонуючого капіталу. 

Дослідження, які здійснювалися у 90-х роках ХХ ст., свідчать 
про те, що EVA забезпечує отримання кориснішої інформації про 
цінність фінансово-економічних операцій, ніж обліковий інстру-
ментарій визначення ефективності діяльності підприємства, на-
приклад такі показники, як прибуток, рентабельність капіталу 
або темпи зростання прибутку в розрахунку на одну акцію (ЕРS). 

Очевидно, що зазначену формулу можна звести до такого ви-
гляду: 

К.
100

WACC

К

ЧП
EVA ⋅







 −=  

З цієї формули випливає, що важливу роль у процесі розрахун-
ку EVA відіграють вартість і структура капіталу. EVA дає змогу 
відповісти на таке запитання інвесторів підприємства: «Яке зна-
чення коефіцієнта фінансування і який обсяг капіталу необхідні 
для отримання певної величини чистого прибутку?» 

Таким чином, сутність концепції EVA проявляється в тому, 
що цей показник відбиває величину відношення доданої вартості 
до ринкової вартості підприємства й оцінку ефективності діяль-
ності підприємства з урахуванням останньої. Розрахунок ринко-
вої вартості підприємства на основі концепції EVA можна здійс-
нювати за такою формулою: 

.часу готеперішньодозведена

якоївеличина періодів,майбутніхEVA

активівчистихвартістьбалансова

вапідприємствартістьРинкова

+
+=

=

 

З такої залежності між ринковою вартістю підприємства і зна-
ченнями EVA можна висновувати, що підприємство має плану-
вати майбутні значення EVA для спрямування дій власників що-
до інвестування коштів. Очікування майбутніх значень EVA 
здійснює суттєвий вплив на зростання ціни акцій підприємства. 
Якщо очікування будуть суперечливими, то ціна акцій коливати-
меться, і в короткостроковому періоді неможливо буде встанови-
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ти чітку залежність між значеннями EVA і ціною акцій підприєм-
ства. Тому планування прибутку, структури та вартості капіталу 
є першочерговим завданням менеджерів підприємства. Чим ви-
щий професійний рівень керівників підприємства, тим реальні-
шим може бути досягнення спрогнозованого значення показника 
EVA. Саме цим можна пояснити той факт, що на великих захід-
них підприємствах значення EVA є основою для преміювання 
менеджерів, які стають більш заінтересованими у зростанні при-
бутків і вартості підприємства, тобто EVA виступає основою сис-
теми мотивації. Концепція економічної доданої вартості часто 
використовується західними компаніями як досконаліший порів-
няно з чистим прибутком інструмент вимірювання ефективності 
діяльності підрозділів. Такий вибір пояснюється тим, що EVA 
дає змогу оцінити не тільки кінцевий результат, а й те, якою ці-
ною його було отримано (тобто який обсяг капіталу і за якою ці-
ною було використано). 

Отже, якщо узагальнити все зазначене, то можна назвати такі 
сфери використання показника економічної доданої вартості: 

― EVA є інструментом, який дає змогу точніше визначити 
фактичну величину прибутку підприємства, а також здійснювати 
управління ним із позицій власника; 

― за допомогою показника EVA можна назвати напрями 
впливу на підвищення прибутковості підприємства або його ок-
ремих підрозділів; 

― підвищення прибутковості на основі показника EVA здійс-
нюється в основному не за рахунок мінімізації вартості капіталу, 
а шляхом збільшення ефективності його функціонування; 

― EVA відбиває альтернативний підхід до концепції прибутко-
вості (перехід від розрахунку рентабельності інвестованого капіта-
лу (RОІ), який вимірюється у відсотках, до обчислення економіч-
ної доданої вартості (EVA), що має вартісні одиниці вимірювання); 

― EVA може бути дієвим інструментом мотивації менеджерів 
підприємства. 

Застосування вартості капіталу  

та EVA для розуміння фінансової політики:  

приклад зворотного випуску акцій 

Єдиною виваженою стратегією для підприємств, які 
генерують велику кількість грошових коштів та виявляють, що 
вони сидять на горі зайвого капіталу, є повернення грошей акціо-
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нерам. Випуск своїх акцій виявляється одним із найефективні-
ших методів застосування надлишкових фінансів для того, щоб 
створювати акціонерну вартість. Дослідимо цю тезу на прикладі. 
Нехай підприємство має балансовий звіт, який подано в табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА, млн грн 

Активи Власний капітал, зобов’язання 

Необоротні активи  125 Акціонерний капітал  200 

Грошові кошти 50 Кредити 100 

Дебіторська заборгованість 100 Кредиторська заборгованість 50 

Товарно-матеріальні запаси 75   

Разом 350 Разом 350 

 
Цей баланс можна подати в такому вигляді (табл. 2.8) 

Таблиця 2.8 

ТРАНСФОРМОВАНИЙ БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА, млн грн 

Грошові кошти 50 Фінансова заборгованість 100 

Капітал, що використовується 250 Акціонерний капітал  200 

Разом 300 Разом 300 

 
Капітал, що використовується = необоротні активи + чисті 

операційні оборотні кошти = 125 + (100 + 75 – 50) = 250 млн грн. 
Якщо ROCE дорівнює 12 %, вартість капіталу — 10 %, то вар-

тість залучених коштів після оподаткування — 4 %. 
Тобто WACC = [(2/3 ⋅ 10 %) + (1/3 ⋅ 4 %)] = 8 %. 

.грнмлн1004,0250EVA%4%8%12WACCROCE =⋅=⇒=−=−  

Отже: 
― ринкова вартість акціонерного капіталу = акціонерний капі-

тал + зведена до теперішнього часу EVA; 
― вартість фірми = ринкова вартість залучених коштів + рин-

кова вартість акціонерного капіталу; 
― вартість для акціонерів = ринкова вартість акціонерного ка-

піталу + грошові кошти, виплачені акціонерам. 
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Ситуація 1. Грошові кошти зберігаються на балансі та ін-
вестуються на ринку короткострокових боргових інструмен-
тів за ставкою 2 % після оподаткування. 

EVA грошових коштів = 50 ⋅ (0,02 – 0,08) = – 3 (млн грн). 

Дохідність грошових коштів зменшує EVA:  

підсумкова EVA = 10 – 3 = 7 (млн грн). 

Дисконтована вартість EVA за умови безстрокової ренти буде 
визначатися  так: 7 : 0,08 = 87,5 (млн грн). 

Тобто ринкова вартість акціонерного капіталу = 200 + 87,5 = 
= 287,5 (млн грн): � вартість фірми = 287,5 + 100 = 387,5 (млн грн). 

Вартість для акціонерів = 287,5 + 0 = 287,5 (млн грн). 
 
Ситуація 2. Грошові кошти використовуються для пога-

шення боргу, оскільки немає прибуткової можливості інвес-
тувати грошові кошти. 

Після того як виплачено 50 млн грн боргу, баланс буде таким: 
 

  Фінансова заборгованість 50 млн грн 

Використовува-
ний капітал 

250 млн грн Акціонерний капітал 200 млн грн 

 250 млн грн  250 млн грн 

 
Щоб було простіше, допустимо відсутність змін у вартості ка-

піталу та вартості боргу і розрахуємо WACC: 

(4/5 ⋅ 10 %) + (1/5 ⋅ 4 %) = 8,8 %. 

ROCE – WACC = 12 % – 8,8 % = 3,2 %. 

EVA на підсумковий капітал = 250 ⋅ 3,2 % = 8 (млн грн). 

Теперішня вартість EVA за умови безстрокової ренти обчис-
люватиметься так: 8 : 0,088 = 90,9 (млн грн). 

.грн)млн(290,90290,9фірми  вартістьгрн)млн(290,9
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Ситуація 3. Залишок грошових коштів може бути інвесто-
ваний з дохідністю, вищою ніж WACC, наприклад під 10 %, але 
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не нижчою, ніж фактична дохідність використовуваного ка-
піталу (12 %). 

.грнмлн10,08)0,10(грнмлн50

коштівгрошовихихінвестованEVA

=−⋅=
=

 

Оскільки дохідність інвестованих грошових коштів вища за 
WACC, вони утворюють вартість. 

Тобто в такому разі EVA фірми дорівнюватиме: 

10 + 1 = 11 (млн грн). 

Теперішня вартість EVA, також за умови безстрокової ренти, 
визначатиметься так: 11 : 0,08 = 137,5 (млн грн). 

грн).млн(337,5137,5200

капіталугоакціонерновартістьРинкова

=+=
=

 

грн). (млн 387,5337,550фірмиВартість =+=  

грн). (млн 337,50337,5акціонерів дляВартість =+=  

Ситуація 4. Грошові кошти повертаються акціонерам за 
рахунок викупу акцій (або спеціальних дивідендів), оскільки 
не вдається знайти вигідні можливості для інвестування. 

Акціонерний капітал зменшиться до 200 – 50 = 150 (млн грн),  
а баланс тепер включає такі статті: 

 
  Фінансова заборгованість 100 млн грн 

Використову-
ваний капітал 

250 млн грн Акціонерний капітал 150 млн грн 

Разом 250 млн грн Разом 250 млн грн 

 
З метою спрощення знову допустимо відсутність змін у варто-

сті капіталу та вартості позикових коштів і дістанемо WACC: 

(3/5 ·  10 %) + (2/5 ·  4 %) = 7,6 %; 

ROCE – WACC = 12 % – 7,6 % = 4,4 %. 

EVA на підсумковий капітал =  

= 250 млн грн ·  0,044 % = 11 (млн грн). 

Теперішня вартість EVA дорівнюватиме: 11 : 0,076 = 144,7 (млн грн); 
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ринкова вартість акціонерного капіталу = 

= 150 + 144,7 = 294,7 (млн грн); 

вартість фірми = 100 + 294,7 = 394,7 (млн грн); 

вартість для акціонерів = 294,7 + 50 = 344,7 (млн грн). 

Викуп акцій (або розподіл спеціальних дивідендів) створює 
вартість та свідчить про рекордно високий рівень вартості для 
акціонерів. Доти, доки залишок грошових коштів може бути ін-
вестований з вищою дохідністю, ніж WACC, така стратегія вес-
тиме до найкращих результатів. 

Отже, вартість капіталу — це важлива категорія менеджменту. 
З погляду підприємства — це вартість деякого ресурсу. При цьо-
му WACC є тим самим для капіталу, чим є зарплата для персона-
лу. З погляду інвесторів вартість капіталу відшкодовує їм вар-
тість втрачених можливостей у часі та ризику, на який би вони 
все одно наражалися в разі порівнюваних процесів інвестування з 
тим самим класом ризиків. 

2.4. Оцінювання граничної вартості  
капіталу підприємства 

Звичка до безмежного накопичення —  
найгірша звичка. 

Сір Публілій 

Ринки, як і парашути, спрацьовують  
тільки тоді, коли вони відкриті. 

Хельмут Шмідт 

Гранична вартість капіталу є вартістю майбутнього 
збільшення капіталу. Цей капітал ще не задіяний. Під граничною 
вартістю будь-якого ресурсу розуміється вартість кожної додат-
кової його одиниці. Наприклад, гранична вартість праці — це вит-
рати із залучення до процесу виробництва або реалізації одного 
додаткового працівника. Гранична вартість капіталу — це річна 
процентна ставка, яка потрібна при збільшенні капіталу на одну 
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грошову одиницю. Корпорація не може залучити необмежену кіль-
кість працівників даної кваліфікації за умови фіксованої заробіт-
ної плати, і відповідно неможливо безмежно збільшувати капітал 
у разі постійної його вартості. Теоретично через обмеженість фі-
нансових ресурсів на ринку залучення кожної нової грошової 
одиниці повинно обходитися дорожче. Однак до визначеного об-
сягу капіталу його вартість може й не змінитися. 

Наприклад, якщо для корпорації залучення позикового капіта-
лу коштує 20 % річних, власного капіталу — 30 % річних і фі-
нансовий важіль дорівнює 50 %, то реінвестування чистого при-
бутку, як використання внутрішнього джерела залучення ка-
піталу, обходитиметься корпорації в 25 % річних. Гранична вар-
тість капіталу за незмінності вартості окремих елементів 
дорівнює середній вартості капіталу корпорації поза залежністю 
від того, яке джерело конкретно використовувалося в даному ін-
вестиційному проекті. 

Розрізняють граничну вартість різних елементів капіталу і гра-
ничну вартість усього капіталу. У наведеному прикладі гранична 
вартість позикового капіталу дорівнює 20 %, гранична вартість за-
лучення власного капіталу (нерозподіленого прибутку) — 30 %. 
Гранична вартість капіталу корпорації визначатиметься так: 
0,5 ·  20 % + 0,5 ·  30 % = 25 %. 

Для компанії дуже важливим твердженням є те, що вартість 
кожної грошової одиниці нового капіталу визначається гранич-
ною вартістю капіталу як середньозваженої всіх використовува-
них компанією елементів капіталу, а не тільки тих, котрі покри-
вають нові активи або проект. 

Розглянемо інвестиційний проект, у якому корпорація «Аль-
тіма» припускає джерелом фінансування випуск нової облігацій-
ної позики. Весь чистий прибуток виплачується у вигляді дивіден-
дів. Використовувані елементи капіталу та їх вартість наведено  
в табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

ВАРТІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЇ «АЛЬТІМА» 

Елемент капіталу 
Поточна ринкова оцінка 

елементів капіталу, млн грн 
Теперішня 
вартість, % 

Гранична 
вартість, % 

Звичайні акції 1 20 20 

Привілейовані акції 0,5 15 16 

Облігаційна позика 0,5 18 22 
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На перший погляд здається: якщо проект фінансується обліга-
ційною позикою і капітал зростає саме за рахунок неї, то вартість 
капіталу проекту дорівнює граничній вартості облігаційної пози-
ки, тобто 22 % річних. Тоді, якби проект фінансувався власним 
капіталом (наприклад, нерозподіленим прибутком), то гранична 
вартість капіталу дорівнювала б граничній вартості нерозподіле-
ного прибутку (його можна прийняти таким, що дорівнює гранич-
ній вартості капіталу за звичайними акціями), тобто 20 %. Така 
оцінка неправильна з кількох причин: 

1) якщо проект буде прийнято, але невдало реалізовано, то ри-
зик погашення позикового капіталу і щорічних платежів по ньо-
му нестимуть власники власного капіталу; 

2)  гранична вартість облігаційної позики дорівнює 22 % з 
урахуванням усіх наявних активів корпорації, тому що саме вони 
є гарантією погашення. Якби не було власного капіталу, то гра-
нична вартість позикового капіталу була б вищою; 

3) облігаційна позика як елемент капіталу не є специфічною 
для проекту. Якщо сьогоднішній проект фінансується позикою, 
то наступний доведеться фінансувати власними джерелами для 
збереження фінансової стійкості. Корпорація прагнутиме зберег-
ти цільову структуру капіталу. Якщо на даний момент викорис-
товується нерозподілений прибуток (власний капітал), то це 
дасть змогу далі залучати позиковий капітал, тому що збережеть-
ся запас позикової потужності. 

Отже, гранична вартість капіталу, тобто вартість капіталу, що 
залучається додатково, розраховується як середньозважена гра-
ничних вартостей елементів капіталу. Зважування має здійснюва-
тися за цільовою структурою капіталу. Здебільшого використову-
ється фактична структура капіталу. Так, для наведеного в табл. 2.9 
прикладу гранична вартість капіталу дорівнює: (20 % · 1 + 16 % ·  
·  0,5 + 22 % · 0,5) / (1 + 0,5 + 0,5) = 19,5 %. 

Гранична вартість капіталу використовується в разі прийняття 
інвестиційних рішень, пов’язаних із залученням зовнішнього ка-
піталу (залученням позик або в разі додаткової емісії акцій). Гра-
нична вартість капіталу може бути вищою або нижчою за серед-
ню чи дорівнювати їй. У ряді випадків зі зростанням обсягів 
бізнесу підприємств (збільшенням капіталу і популярності) залу-
чення капіталу обходиться дешевше, гранична вартість капіталу 
виявляється нижчою за середню, а інвестиційні можливості роз-
ширюються. Ті проекти, прибутковість яких була невисокою 
(нижчою за середню вартість капіталу), зі зростанням капіталу 
стають прийнятними (їхня прибутковість перевищує граничну 
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вартість капіталу). Якщо збільшення капіталу супроводжується 
зростанням його граничної вартості, то багато інвестиційних 
проектів слід відхиляти. Для підприємства можна визначити оп-
тимальний обсяг капіталу, перевищення якого буде економічно 
невигідним. 

При оцінюванні інвестиційних проектів як ставка дисконту-
вання має використовуватися гранична вартість капіталу. Якщо 
розглянутий проект за ступенем ризику відрізняється від колиш-
ніх проектів корпорації, то гранична вартість елементів капіталу 
відрізнятиметься від теперішньої вартості елементів, а гранична 
вартість усього капіталу корпорації — від теперішньої середньої. 
Якщо ризик не змінюється або змінюється незначно (наприклад, 
у разі розширення діючого виробництва), то як ставка дисконту-
вання може використовуватися теперішня середня вартість капі-
талу. Фактично це означає, що капітал залучається у вигляді ная-
вних на даний момент джерел. Оскільки теперішню вартість 
капіталу оцінити набагато легше, ніж граничну, то на практиці як 
ставку дисконтування при оцінюванні інвестиційних проектів ча-
сто застосовують теперішню середню вартість капіталу підпри-
ємства. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕОРІЇ СТРУКТУРИ  
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Головний фактор нашої надійності — наукова  
обґрунтованість і здатність до змін. 

А. Гастєв 

3.1. Сутність і моделі структури ка-

піталу. 

3.2. Статичні моделі структури ка-

піталу. 

3.3. Динамічні моделі структури ка-

піталу. 

Ключові поняття
 

структура капіталу, традиційна теорія 
структури капіталу, модель Міллера—
Модільяні, компромісна теорія структури 
капіталу, теорія асиметричної інформації, 
сигнальна теорія, теорія моніторингових 
витрат 
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3.1. Сутність і моделі структури капіталу 

Капітал є засобом для людей розумних,  
метою — для людей без здорового глузду. 

Поль Декурсел 

У сучасній економічній літературі під структурою фі-
нансових джерел розуміється співвідношення між різними коротко-
строковими і довгостроковими джерелами фінансування. Напри-
клад, структура фінансових джерел корпорації відбиває частки в 
загальній величині пасивів (зобов’язань): власного капіталу, довго-
строкових зобов’язань, таких короткострокових зобов’язань, як бан-
ківські позики, кредитні лінії, кредиторська заборгованість і т. ін. 
Поняття «структура капіталу» має неоднозначний дискусій-

ний характер і тому потребує чіткого тлумачення. У найзагаль-
нішому вигляді зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти це по-
няття трактують як співвідношення власного і позикового ка-
піталу підприємства. Водночас у поняття власного та позикового 
капіталу вкладається різний конкретний зміст. Первісно поняття 
«структура капіталу» розглядалося виключно як співвідношення 
власного статутного і довгострокового позикового капіталу. Ви-
ходячи з такого трактування змісту цього терміна, майже всі кла-
сичні теорії структури капіталу будуються на дослідженні спів-
відношення частки акцій, які емітує підприємство (власного ка-
піталу), та облігацій (позикового капіталу). 
На нинішньому етапі більшість учених-економістів вважає, 

що поняття «структура капіталу» має враховувати всі види як 
власного, так і позикового капіталу підприємства, що значно роз-
ширює межі практичного застосування цієї категорії. Однак слід 
ураховувати, що теоретичні засади цієї концепції та механізми 
управління структурою капіталу побудовані на первісному ви-
значенні структури капіталу. Як саме розширення змістового на-
повнення даного терміна вплине на основні пропорції та законо-
мірності, пов’язані з поняттям «структура капіталу», ані зарубіж-
ні, ані вітчизняні економісти не досліджують.  
Таким чином, далі при викладенні матеріалу під структурою 

капіталу розумітимемо співвідношення між власним і позиковим 
капіталом підприємства, який представлений облігаційною пози-
кою та кредитними ресурсами (рис. 3.1). Принципова відмінність 
власного і позикового капіталу полягає в різному необхідному 
рівні прибутковості, який пов’язаний з неоднаковим рівнем ризи-
ку для власників цього капіталу. 
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СТРУКТУРА КАПІТАЛУ

 

Рис. 3.1. Структура капіталу підприємства 

Теорія структури капіталу виходить із твердження, що ціна фір-
ми V (оцінка всіх активів і всього капіталу) складається з теперіш-
ньої ринкової ціни власного капіталу — S (теперішньої оцінки 
(РV) майбутніх грошових надходжень власників власного капіталу) 
і теперішньої ринкової ціни позикового капіталу — D (PV майбут-
ніх надходжень власників позикового капіталу): V = S + D. 
Оскільки балансові оцінки власників капіталу часто не відби-

вають дійсної величини капіталу, то використовувати їх у проце-
сі прийняття рішень щодо структури капіталу некоректно. Пошук 
такого співвідношення — проблема, яку намагається розв’язува-
ти теорія структури капіталу. 
Теорія структури капіталу ґрунтується на порівнянні витрат на 

залучення власного і позикового капіталу та аналізі впливу різ-
них комбінованих варіантів фінансування на його ринкову вар-
тість. Теперішня ринкова вартість (активу, проекту або всього 
бізнесу) визначається як сума дисконтованих чистих потоків.  
У теорії структури капіталу розглядаються такі питання: чи впли-
ває структура капіталу на його теперішню вартість? які елементи 
капіталу задіяні і в якій пропорції? якщо пропорції між елемен-
тами капіталу важливі (насамперед співвідношення власного і 
позикового капіталу), то яка пропорція забезпечить максимум 
теперішньої вартості вкладеного капіталу в окремий актив, про-
ект або корпорацію в цілому? Теперішня вартість капіталу визна-
чається за такою формулою: 

( ) .
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∑
= +

=
n

t
t

t

k

CF
PV  

де CFt — грошові потоки; 
k — дисконтна ставка; 
t — тривалість інвестиційного періоду. 
Очевидно, що комбінація елементів капіталу не вплине на 

прогнозовані на весь капітал грошові потоки CFt, що визнача-
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ються попитом на продукцію, яка випускається, ефектом опера-
ційного важеля і т. ін. Комбінація елементів капіталу може відби-
тися на значенні середньої вартості капіталу. Теорія структури 
капіталу розглядає саме цей вплив. 
Для обґрунтування оптимальної структури капіталу викорис-

товуються різні моделі, які подано на рис. 3.2. 
Найбільшої популярності і застосування у світовій практиці 

набули статичні моделі структури капіталу, які обґрунтовують 
можливу оптимальну структуру, що зумовлює максимізацію те-
перішньої вартості, та формують рекомендації щодо прийняття 
рішень про вибір джерел фінансування (власні чи позикові кош-
ти), виходячи з оптимальної структури капіталу. Якщо оптималь-
на структура визначена, то досягнення відповідної пропорції в 
елементах капіталу має стати метою керівництва і саме в цій 
пропорції слід будувати фінансову структуру. 
Наприклад, якщо фінансовий важіль корпорації А дорівнює 50 % 

і це оптимальна структура капіталу (за такої структури максимізу-
ється ринкова вартість всього капіталу), то проект вартістю  
20 млн грн варто фінансувати у пропорції 50 % позикового капі-
талу і 50 % власного. Ця структура буде цільовою для корпорації. 

 

ТЕОРІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

статичні динамічні

традиційний підхід
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інформації
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Рис. 3.2. Моделі структури капіталу 
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У статичному підході розрізняють дві альтернативні теорії 
структури капіталу, що пояснюють вплив залучення позикового 
капіталу на вартість використовуваного капіталу і відповідно на 
поточну ринкову оцінку активів корпорації (V): традиційну тео-
рію та теорію Міллера—Модільяні (теорію ММ). 
Сьогодні найбільшого визнання набула компромісна теорія 

структури капіталу (оптимальна структура — це компроміс між 
податковими перевагами залучення позикового капіталу і витра-
тами банкрутства), що не дає змоги конкретній корпорації розра-
хувати варіант найкращого поєднання власного і позикового ка-
піталу, але модель, побудована згідно з цією теорією, уможлив-
лює формулювання загальних рекомендацій для прийняття 
відповідних рішень. 
Динамічні моделі враховують постійний потік інформації, яку 

одержує ринок щодо даної корпорації. Розглядається більша кіль-
кість інструментів прийняття рішень. На основі наявної інформа-
ції менеджери встановлюють цільову структуру капіталу, але це 
рішення не завжди забезпечує максимізацію ринкової оцінки 
компанії. Більше того, управління джерелами фінансування не 
зводиться до встановлення цільової структури капіталу, тому що 
включає вибір між короткостроковими і довгостроковими джере-
лами і управління власними джерелами (прийняття рішень за 
структурою власного капіталу). 

3.2. Статичні моделі структури капіталу 

Немає нічого більш деморалізуючого,  
ніж застиглий в одній площині капітал,  

без руху та коливань. 
Едмунд Вілсон 

До 1958 р. в теорії структури капіталу був поширений 
підхід, який ґрунтувався на аналізі фінансових рішень. Практика 
свідчила, що зі зростанням до певного рівня частки позикового 
капіталу вартість власного капіталу не змінювалася, а потім збіль-
шувалася наростаючими темпами. Вартість позикового капіталу, 
незалежно від його величини, є нижчою за вартість власного ка-
піталу: kd < ks. У разі незначного збільшення частки позикових 
коштів вартість позикового капіталу залишається незмінною і на-
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віть може знижуватися (позитивна оцінка підприємства приваб-
лює інвесторів, і більша величина позики може коштувати деше-
вше) (рис. 3.3), а починаючи з деякого рівня D*/V (V — поточна 
оцінка всього капіталу) вартість позикового капіталу зростає зі 
збільшенням рівня дохідності, якого вимагають власники пози-
кового капіталу. 
З урахуванням того, що середньозважена вартість капіталу ви-

значається на основі вартостей власного та позикового капіталів, 
а також їх часток у загальній структурі капіталу (WACC = kd · D/V +  
+ ks · (V – D)/V), то зі збільшенням позикового капіталу з нижчою 
вартістю середньозважена вартість WACC до певного рівня D* 
знижуватиметься, а потім зі збільшенням вартості позикового ка-
піталу зростатиме. Зміну вартості капіталу за умови збільшення 
коефіцієнта заборгованості наведено на рис. 3.3. 
Отже, традиційний підхід передбачає, що підприємство, яке 

залучає позиковий капітал (до певного рівня), оцінюється ринком 
вище, ніж фірма без позикових коштів довгострокового фінансу-
вання. 

 

Вартість
капіталу, %

0s
k WACC
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Рис. 3.3. Вплив фінансового важеля на вартість  
капіталу в традиційному підході. 
Теорія Міллера—Модільяні 
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До 1958 р. теорія структури капіталу складалася переважно з 
розпливчастих тверджень відносно поведінки інвесторів, на від-
міну від ретельно побудованих моделей, які можна було б пере-
вірити формальними та статистичними дослідженнями. Франко 
Модільяні і Мертон Міллер у своїх працях, які являли собою се-
рію статей із проблем фінансування, розглянули питання струк-
тури капіталу за науковими принципами, заклали основи низки 
досліджень, які тривають і нині. 

Модель впливу структури капіталу на ціну  
фірми за умови відсутності податків —  
модель Міллера—Модільяні (1958) 

Обмеження, закладені для побудови моделі, такі: 
― відсутність податків на прибуток, на доходи власників ак-

цій та облігацій; 
― сталий розвиток і відсутність зростання прибутку (ЕВІТ — 

const); 
― ціна фірми (як ціна будь-якого активу) на безмежному 

часовому інтервалі визначається як капіталізація операційно- 
го прибутку — V = EBIT/k, де k — вартість капіталу підпри- 
ємства; 
― досконалість ринку капіталу, яка характеризується відсут-

ністю витрат, пов’язаних із купівлею і продажем цінних паперів 
та різницею процентних ставок (для всіх інвесторів мають місце 
єдині умови позики та інвестування); 
― позиковий капітал менш ризикований (з погляду ринко-

вого систематичного ризику), ніж власний (акціонерний) капі-
тал, і kd < ks; 
― власний капітал (S) дорівнює акціонерному, тобто весь 

прибуток поділяється на дивіденди, а заміна зношеного облад-
нання здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань. 
Використовуючи модель Міллера—Модільяні, можна легко 

довести, що ціна фірми (ринкова оцінка капіталу — V) не зале-
жить від величини позикового капіталу в загальній його сумі і 
може бути розрахована на основі операційного прибутку і рівня 
дохідності, якого вимагають власники акціонерного капіталу )(

0Sk  

за умови, що фінансовий важіль дорівнює нулю. 
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Ціну фірми можна визначити за формулою 

00

EBITпроцентівВиплатиприбутокьнийНерозподілДивіденди

SS kk
V =++= , 

де V — ціна фірми (ринкова оцінка капіталу); 
EBIT — операційний прибуток; 

0Sk  — вартість власного капіталу. 

Отже, за моделлю Міллера—Модільяні 1958 р. ціна фірми V і 
вартість капіталу фірми WACC не залежать від структури капіта-
лу (рис. 3.4). WACC визначається на основі дохідності активів і 
не залежить від фінансового важеля: 

.
0активів SkkWACC ==  
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Рис. 3.4. Вплив фінансового важеля на вартість капіталу  
й оцінку всього капіталу за моделлю  
Міллера—Модільяні без податків 

Для популярного пояснення одержаних за моделлю резуль-
татів Міллер наводить приклад з поділом пирога, розмір якого 
змінити не можна, якщо застосовувати різні способи його роз-
різання. 
Формальний доказ моделі будується на розгляді арбітражних 

процесів (одночасній купівлі і продажу ідентичних за ризиками 
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акцій з різною ціною). Незалежність ціни фірми від структури 
капіталу трактується як неможливість у рівноважній ситуації функ-
ціонування фірм, ідентичних за ступенем ризику та обсягом опе-
раційного прибутку, але з різною ринковою ціною. Наявність на 
ринку переоцінених акцій (акцій фірми з вищою ціною) спонукає 
інвесторів, які знають умови рівноваги (переоцінені акції не бу-
дуть зростати в ціні), продавати їх, вкладаючи кошти в акції не-
дооцінених фірм (з низькою ціною фірми), й одержувати в такий 
спосіб арбітражний дохід. Такі арбітражні операції відбувати-
муться й даватимуть виграш інвестору доти, доки ціна на перео-
цінені акції не знизиться, а ціна на недооцінені відповідно не зро-
сте. У ситуації рівноваги (у разі неможливості арбітражних 
операцій) ринкові ціни двох розглянутих фірм зрівняються неза-
лежно від структури їх капіталу. 
На основі моделі Міллера—Модільяні у рівноважній ситуації 

інвестор не одержуватиме доходу від купівлі-продажу акцій, то-
му що вартість акціонерного капіталу навіть за незначного зрос-
тання боргу збільшуватиметься як компенсація зростання необ-
хідної прибутковості акціонерів через фінансовий ризик. 
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де kD — незмінна величина. 
Дешевше залучення позикового капіталу (kd < ks) підвищува-

тиме фінансовий ризик акціонерів і збільшуватиме вартість акці-
онерного капіталу, у результаті середньозважена вартість капіта-
лу фірми залишиться незмінною. 
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Слід зауважити, що коли фінансовий важіль — це співвідно-
шення позикового та власного капіталу (D/S), то вартість власно-
го капіталу можна визначити лінійною функцією фінансового 
важеля і вартості капіталу фірми k (рис. 3.5): 
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Рис. 3.5. Лінійна залежність вартості  
власного капіталу від фінансового важеля 

Модель Міллера—Модільяні будується для досконалого рин-
ку і може розглядатись як парадоксальна для реальної економіки. 
Справді, на розмір пирога не впливають способи його розрізання, 
але реальний «корпоративний пиріг» (операційний прибуток фір-
ми як грошовий потік на акціонерний і позиковий капітал) скла-
дається не з двох, а з трьох частин: акцій, облігацій і податкових 
виплат, і на користь податкових виплат урізається тільки акціо-
нерна частка «пирога». У моделі ототожнюються внутрішньофір-
мовий фінансовий важіль і особистий. Це ототожнення допусти-
ме, якщо не враховується можливість банкрутства. Особистий 
ризик інвестора, який вкладає капітал у фірму, що використовує 
фінансовий важіль, обмежений обсягом внеску. У разі банкрутст-
ва фірми інвестор, крім свого внеску, нічого не втрачає (внесок, 
пай або акція означають для інвестора обмежену відповідаль-
ність). Інші наслідки має інвестор, який особисто бере в борг 
гроші, тобто несе необмежену відповідальність, або фірма, що 
здійснює арбітражні операції. Залучення позикового капіталу для 
фірм та індивідуальних інвесторів має різну вартість. 
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Модель впливу структури капіталу на ціну  
фірми, яка сплачує податок на прибуток, —  
модель Міллера—Модільяні (1963) 

Перша праця Міллера—Модільяні, яка була опубліко-
вана у 1958 р., ґрунтувалася на припущенні відсутності податків. 
1963 року було оприлюднено другу статтю, де побудова моделі 
здійснювалася з урахуванням податку, який фірма сплачує з 
отриманого прибутку. У цій праці автори роблять висновок, що 
залучення позикового капіталу (позикове фінансування) збільшує 
вартість фірми, оскільки проценти, які сплачуються за користу-
вання позиковими коштами, зменшують величину прибутку до 
оподаткування і зрештою інвестори отримують більшу частку 
операційного прибутку фірми. 
Розглянемо таку ситуацію. Два підприємства мають однако-

вий щорічний обсяг операційного прибутку і характеризуються 
ідентичним ступенем ризику (ЕВІТО = ЕВІТD), однак підприємст-
во О не використовує позикового капіталу, а підприємство D — 
використовує. Величина чистого прибутку (ЧП) для кожного під-
приємства дорівнюватиме: 

( )
( ) ( ),1EBITЧП

;1ЕВІТЧП

tI

t

D

O

−⋅−=
−⋅=

 

де t — ставка податку на прибуток; 
І — виплати процентів власникам позикового капіталу,  

dkDI ⋅= . 
Підприємство О не використовує фінансового важеля, його 

ціну можна розрахувати на основі капіталізації чистого прибутку, 
де значення коефіцієнта дисконтування дорівнюватиме вартості 
власного (акціонерного) капіталу: 

( )
s

O
k

t
V

−⋅= 1EBIT
. 

Для підприємства D грошовий потік, який отримують акці-
онери (ЕВІТ – І) ·  (1 – t), і грошовий потік, який отримують 
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власники позикового капіталу (І = kd · D), можна подати в такому 
вигляді: 

ЕВІТD = (1 – t) ·  EBIT + tkdD = EBITО + tkdD, 

де tkdD — податок, який необхідно було б сплатити з процентних 
платежів за умови відсутності податкових пільг (у цьому разі 
економія за рахунок податку). 
У моделі Міллера—Модільяні передбачається, що ризик отри-

мання чистого прибутку і рівень дохідності акціонерного капіта-
лу підприємств O і D ідентичні, а для позикового капіталу рівень 
дохідності, який дорівнює kd, та податкова економія tkdD є пос-
тійним грошовим потоком, ризик якого для інвестора відображе-
ний у вартості позикового капіталу kd. Якщо продисконтувати 
грошові потоки фірми D за відповідними коефіцієнтами, то діс-
танемо ринкову оцінку підприємства D: 

.DtVV OD +=  

Отже, ринкова оцінка вартості капіталу (V) дорівнює вартості 
капіталу за умови 100-процентного власного фінансування плюс 
поточна вартість податкової економії за рахунок зменшення бази 
до оподаткування. 
Якщо величина позикового капіталу за роками не змінюєть-

ся, то  

.tDVV OD +=  

Ця формула дає змогу розрахувати ринкову вартість підп-
риємства, яке використовує позиковий капітал. Вплив фінан-
сового важеля на вартість капіталу і ціну фірми зображено на 
рис. 3.6. 
Середньозважену вартість капіталу підприємства, яке вико-

ристовує фінансовий важіль, можна обчислити за такою фор-
мулою: 

WACC = kd (1 – t) D/V + ksD S. 

Зростання фінансового важеля веде до зниження середньоз-
важеної вартості капіталу (WACC), і за моделлю Міллера— 
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Модільяні мінімальне значення WACC буде досягнуто за умови 
100-процентного позикового капіталу (WACC = kd (1 – t). Якщо 
традиційний підхід передбачає, що ціна фірми складається з рин-
кової оцінки власного та позикового капіталу V = S + D (що пе-
ревищує оцінку фірми за моделлю Міллера—Модільяні V = S + tD), 
то в теорії Міллера—Модільяні доводиться, що така ситуація 
не є рівноважною з погляду можливості арбітражних операцій. 
За умови незмінності в часі процентної ставки для позикового 
капіталу та постійності величини позикового капіталу D зна-
чення податкового щита не змінюється за роками і дорівнює Іt. 
Якщо цей грошовий потік створюється на необмеженому часо-
вому інтервалі, то його поточна оцінка дорівнює tD (PV = It/kd =  
= (I/kd)t = Dt). 
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Рис. 3.6. Вплив фінансового важеля на вартість капіталу  
та оцінку капіталу з урахуванням податків 

Таким чином, уведення в модель Міллера—Модільяні подат-
ків змінює поведінку інвестора. Парадокс полягає в тому, що на 
досконалому ринку за умови сплати податків на прибуток та ная-
вності податкового щита ціна фірми максимізується за 100-
процентного позикового фінансування (навіть теоретично така си-
туація є неможливою і йдеться про максимізацію позикового капі-
талу до певного рівня). 
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Модель впливу структури капіталу  
на ціну фірми, якщо сплачується податок  
на прибуток та оподатковуються доходи  
власників капіталу (модель Міллера 1976 р.) 

У другому варіанті моделі Міллера—Модільяні врахо-
вано податки, які сплачує підприємство з прибутку, але в ній та-
кож не змодельовано оподаткування особистих доходів. У прези-
дентському зверненні 1976 року до Американської фінансової 
асоціації Мертон Міллер представив модель, яка розроблена для 
того, щоб дослідити вплив позикового фінансування на вартість 
фірми з урахуванням податків для юридичних і фізичних осіб. 
Введення прибуткового оподатковування власників капіталу (ак-

ціонерів і власників облігацій) може змінити поведінку інвесторів, 
тому що зменшуються реальні чисті грошові потоки, які вони одер-
жують. Акціонери можуть мати певні пільги з прибуткового податку: 

1) податкова ставка на дивіденди може відрізнятися від подат-
кової ставки на приріст капіталу, у деяких країнах приріст капі-
талу прибутковим податком не обкладається;  

2) величина прибуткового податку для акціонерів у цілому 
може виявитися меншою, ніж для власників позикового капіталу 
(наприклад, у США); 

3) терміном одержання доходу на акції і відповідно терміном 
сплати податку можна варіювати. 
Умовні позначення, які застосовуються в моделі: t — ставка 

податку на прибуток фірми, Тd — ставка прибуткового податку 
для власників позикового капіталу, Ts — ставка прибуткового 
податку для акціонерів (середньозважена ставка з оподаткову-
вання дивідендів і приросту капіталу). Ринкова оцінка фірми, яка 
фінансується виключно власними коштами (фірма О), визнача-
ється капіталізацією чистого прибутку за винятком прибуткового 
податку з коефіцієнтом капіталізації ks0 (вартості власного капі-
талу фірми) VО = EBIT (1 – t) – (1 – Тs) / ks0. 
Для фірми, що здійснює фінансування за рахунок власного і 

позикового капіталу, потоки, які одержують власники, визнача-
ють так: для акціонерів — (EBIT – I) ·  (1 – t) ·  (1 – Тs), для влас-
ників позикового капіталу — I ·  (1 – Td). Для розрахунку ринко-
вої оцінки VD потік прибутку ЕВІТ ·  (1 – t) ·  (1 – Тs) 
дисконтується з урахуванням ризику за ставкою

0sk , а потік у ви-

гляді податкової економії — за ставкою kd. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] .:111:11
0 dsdssD kTtITIkTtEBITV −−−−+−−=  
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( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]dsddOD TTtkTIVV −−−−−+= 1:111:1 . 

Отже, вартість фірми (капіталу) зі змішаним фінансуванням і з 
урахуванням податків, які сплачують юридичні та фізичні особи, 
визначається за формулою (модель Міллера) 
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У своїй доповіді Міллер доводив, що фірми в цілому повинні 
емітувати одночасно боргові зобов’язання та акції так, щоб дохід 
на цінні папери корпорації до оподаткування і податкові ставки 
на особисті доходи для інвесторів, які придбали такі цінні папе-
ри, балансувалися доти, доки не настане рівноважна ситуація.  
У стані рівноваги 1 – Тd дорівнювало б (1 – t)(1 – Тs), так що подат-
кова вигода позикового фінансування для фірм повністю компенсу-
валася б оподаткуванням особистих доходів і структура капіталу не 
впливала б на вартість фірми або ціну її капіталу. Таким чином, згі-
дно з твердженням Міллера, висновки, які зроблено для першої мо-
делі Міллера—Модільяні з нульовими податками, є правильними. 
Інші економісти розширили і перевірили розрахунки Міллера. 

Як правило, вони не погоджуються з висновком Міллера про те, 
що використання позики не приносить вигоди корпорації. У 
США ефективна податкова ставка на дохід від акцій менша, ніж 
на дохід від облігацій. З цього випливає, що (1 – t)(1 – Ts) < (1 – Td), 
у чому й полягає перевага позикового фінансування. Однак ре-
зультати праці Міллера свідчать, що податки на особисті доходи 
частково анулюють вигоди позикового фінансування і ця перева-
га виявляється меншою, ніж та, що малася на увазі у другій мо-
делі Міллера—Модільяні. 
Таким чином, у цілому стосовно моделей Міллера—Модільяні 

можна зробити такі висновки: 
• за відсутності податків ринкова оцінка фірми не залежить 

від величини позикового капіталу VD = VО. Оптимальної структу-
ри капіталу не існує; 

• за наявності податку на прибуток і відсутності прибуткових 
податків або за однакового прибуткового оподатковування влас-
ників власного і позикового капіталу ринкова оцінка фірми, що 
використовує позикове фінансування, перевищує оцінку фірми з 
нульовим фінансовим важелем на величину економії з податку на 
прибуток — VD = VО + tD. Оптимальна структура капіталу — 100-
процентний позиковий капітал; 
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• за умови введення в модель податків на прибуток Ts і Td, які 
відрізняються для власників власного і позикового капіталу, зі 
зростанням боргу ціна фірми збільшується. Залежність ціни від 
співвідношення ставок прибуткових податків зображено на рис. 3.7; 

 

VD без податків
VO

VD при Ts < Td

D

VD при Ts > Td

V

 

Рис. 3.7. Вплив співвідношення між ставками  
оподаткування власного та позикового капіталу  

на оцінку всього капіталу підприємства 

• повні витрати банкрутства перевищуватимуть прямі на ве-
личину неявних збитків, які акціонери теж відчують за ступенем 
падіння курсу акцій фірми (втрата іміджу фірми, втрата ділових 
контактів і можливих нових інвесторів). Залучення позикового 
капіталу за наявності певних обставин може призвести до фінан-
сових ускладнень і навіть до банкрутства. Крім прямих витрат 
банкрутства (зниження ліквідаційної вартості активів через еко-
номічне знецінення і фізичний знос, через тривалі позови креди-
торів, судові витрати, оплати послуг адвокатів і зовнішнього ке-
рівника) мають місце непрямі витрати, які виникають ще до 
оголошення корпорації банкрутом, на стадії фінансових трудно-
щів. До непрямих витрат відносять втрати від неефективних 
управлінських рішень і втрати від зміни поведінки контрагентів 
(покупців, постачальників, кредиторів). Такі управлінські рішен-
ня можуть обумовити зниження якості продукції, неоптимальне 
використання необоротних активів (робота на знос без поточного 
ремонту), свідоме укладення невигідних для фірми контрактів, 
інтенсивний продаж високоліквідних активів за низькою ціною і 
т. ін. При цьому метою менеджерів є продовження функціонуван-
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ня підприємств на короткий проміжок часу для пошуку нових 
місць роботи і збільшення особистих доходів. 
Зазвичай у процесі використання тільки власного капіталу ви-

трати, які пов’язані з фінансовими труднощами, є невеликими. Зі зро-
станням позикового капіталу збільшується ймовірність фінансових 
проблем і зростання витрат, які пов’язані з їх обслуговуванням. 

Компромісний підхід 

На основі компромісної моделі оптимальність структу-
ри капіталу визначається співвідношенням вигід від податкового 
щита (можливості включення плати за позиковий капітал у собі-
вартість) і збитків від можливого банкрутства. 
Уведення в розгляд витрат на організацію додаткового залу-

чення позикового капіталу і витрат можливого банкрутства при 
великому фінансовому важелі змінює поведінку кривих вартості 
капіталу за умови збільшення позикового фінансування. Зі збіль-
шенням фінансового важеля вартість позикового та акціонерного 
капіталу зростають (рис. 3.8). Крива середньозваженої вартості 
капіталу WACC не має явно вираженого мінімуму, але через від-
мінності у зростанні вартостей акціонерного і позикового капіта-
лів є відрізок низьких значень WACC. 
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Рис. 3.8. Збільшення витрат власного капіталу  
в результаті виникнення витрат банкрутства 
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За умови наближення заборгованості до 100 % через різке зрос-
тання вартості акціонерного капіталу, яке зумовлене витратами 
банкрутства, вартість капіталу фірми максимізується. Оптималь-
на структура капіталу фірми досягається за низького фінансового 
важеля, коли вартість позикового капіталу зростає повільно, що 
знижує вартість WACC, але при цьому це не єдине конкретне 
значення фінансового важеля D/V, а деякий інтервал його зна-
чень, що дає фінансовому менеджеру фірми у процесі формуван-
ня фінансових джерел певний діапазон вибору. Ціна фірми за 
компромісного підходу перевищує її ринкову оцінку з нульовим 
фінансовим важелем на величину економії податку на прибуток 
за винятком витрат банкрутства (якщо брати до уваги різночас-
ність чистих грошових потоків, то це перевищення дорівнювати-
ме різниці між теперішньою вартістю (PV) економії на податко-
вих платежах за розрахунковий період і теперішньою вартістю 
(PV) витрат банкрутства (рис. 3.9)). 
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Рис. 3.9. Порівняння моделі Міллера—Модільяні  
з урахуванням податків і комплексного  

підходу до оцінки капіталу 
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На рис. 3.9 D1/V — рівень фінансового важеля, на якому ви-
трати банкрутства матеріалізуються в грошовій формі; D*/V — 
оптимальна структура капіталу, при цьому значенні фінансового 
важеля граничні податкові вигоди дорівнюють граничним витра-
там банкрутства. 
Витрати банкрутства залежать від імовірності припинення 

функціонування і ліквідації компанії та величини витрат, пов’я-
заних із цим процесом. За невеликих обсягів позики ймовірність 
кризи низька і витрати банкрутства також невеликі. Переваги в 
оподатковуванні ведуть до зростання ринкової оцінки капіталу 
компанії. У разі великого фінансового важеля ймовірність банк-
рутства збільшується, і податкові переваги можуть не покривати 
зростаючих витрат банкрутства. Є ще один момент, який збіль-
шує передбанкрутну ситуацію; він пов’язаний з можливістю опор-
туністичної поведінки менеджерів і власників власного капіталу. 
У передбанкрутній ситуації акціонери часто відмовляються від 
мети максимізації ринкової оцінки всього капіталу і починають 
діяти у власних інтересах. Часто способом, який використовуєть-
ся для порятунку компанії, є ризикована гра за рахунок власників 
позикового капіталу. 
Названі дії акціонерів (менеджери часто приймають їх) приз-

водять до зниження ринкової оцінки всього капіталу компанії V. 
Однак, використовуючи важелі операційного і фінансового уп-
равління, власники акціонерного капіталу можуть розподілити 
втрати в такий спосіб, що велика їх частка «лягає на плечі» кре-
диторів. 
Відповідно до компромісного підходу корпорації варто вста-

новлювати цільову структуру капіталу так, щоб гранична вар-
тість капіталу і граничний ефект від фінансового важеля були 
однаковими. Загальний висновок з компромісного підходу зво-
диться до того, що і стовідсотковий позиковий капітал, і винят-
ково власне фінансування є неоптимальними стратегіями фінан-
сового управління. 
Для вибору структури капіталу (обґрунтування цільової струк-

тури капіталу) доцільно керуватися такими рекомендаціями: 
1. Чим вищий ризик результатів у процесі прийняття фінансо-

вих рішень (високі значення дисперсії прибутку і прибутковості), 
тим меншим має бути значення фінансового важеля. Для підпри-
ємств з великою невизначеністю попиту і, отже, із великою варі-
ацією прибутку, імовірність ситуації нестачі фінансових коштів 
більша за будь-якого рівня фінансового важеля порівняно з низь-
коризикованими підприємствами. Підприємства з низьким опе-
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раційним ризиком можуть залучати позикові кошти в більших 
обсягах доти, доки очікувані витрати банкрутства не перекриють 
податкових переваг залучення позикових коштів. 

2. Підприємства, у структурі активів яких переважають ма-
теріальні активи, можуть мати вищий фінансовий важіль порів-
няно з тими, де значна частка активів наявна у вигляді патен-
тів, торгової марки, різних прав користування інтелектуальною 
власністю. Це пов’язано з тим, що загроза банкрутства по-
різному впливає на ринкову оцінку матеріальних і нематеріа-
льних активів. У разі загрози банкрутства оцінкою матеріаль-
них активів є їх ліквідаційна вартість продажу на ринку (ціл-
ком або частинами), що не часто падає до нуля. Для ряду не-
матеріальних активів загроза банкрутства зводить ліквідаційну 
вартість до нуля. 

3. Для підприємств, що мають пільги зі сплати податку на 
прибуток, цільова структура капіталу не грає ролі. Для підпри-
ємств, які платять податок на прибуток, варто формувати цільову 
структуру капіталу і збільшувати капітал відповідно до неї. Чим 
вища податкова ставка, тим більше вигід одержить підприємство 
від позикового фінансування (за умови, що вся сума платежів 
відніматиметься від оподатковуваного прибутку). Фінансовий ва-
жіль варто збільшувати доти, доки витрати банкрутства і витрати 
на залучення додаткового позикового капіталу не перекриють 
податкові вигоди. 
У компромісному підході передбачається, що підприємства 

однієї галузі мають схожу структуру капіталу, оскільки вони ма-
ють однотипні активи, комерційний ризик (характер попиту, ці-
ноутворення на продукцію, що випускається, операційний ва-
жіль), близькі значення прибутковості діяльності і податкових 
умов. Наприклад, підприємства — виробники лікарських засобів 
мають низький фінансовий важіль (частково це пов’язано з подат-
ковими пільгами, а частково — з невизначеністю попиту на нові 
лікарські препарати і ризиком виявлення їх негативного впливу 
не відразу, а через кілька років, коли буде організовано їх серій-
ний випуск). 
Малі та середні комерційні підприємства, які не мають по-

даткових пільг, а водночас і привабливих можливостей емісії 
акцій, мають значний фінансовий важіль (позикові кошти за-
лучаються у вигляді довгострокових банківських позик). Од-
нак компромісна модель не завжди може пояснити вибір ком-
панії. Причина полягає в недооцінці агентських витрат і ринко-
вих сигналів. 
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3.3. Динамічні моделі структури капіталу 

Пізно бути заощадливим, коли все втрачено. 

Луцій Анней Сенека 

Ортодоксальна неокласична економічна теорія ствер-
джує, що поведінка економічних суб’єктів (підприємств, індиві-
дів або домогосподарств) спрямована на максимізацію кориснос-
ті. У деяких випадках максимізація корисності зводиться до мак-
симізації прибутку, наприклад при моделюванні поведінки фірми 
на товарному ринку або інвестора (юридичної чи фізичної особи) 
на фінансовому ринку. З таким твердженням можна погодитися 
тому, що для економічного суб’єкта функція корисності від при-
бутку монотонно зростає. У найбільш абстрактній формі неокла-
сична теорія описує поведінку ідеалізованих змінних за дуже спро-
щених умов, а саме: 

1) усі ресурси цілком розподілені і перебувають у приватній 
власності; 

2) суб’єкти економічних відносин діють, виходячи винятково 
з міркувань грошової вигоди, а їх переваги стабільні; 

3) немає трансакційних витрат, у тому числі: 
• інформаційних (отже, всі економічні суб’єкти однаково ін-

формовані); 
• витрат щодо укладення і контролю за виконанням контрак-

тів, отже, усі контракти цілком укладені і бездоганно виконують-
ся, тобто агенти діють винятково в інтересах принципалів. 
З погляду такої теорії реальна економічна поведінка суб’єктів 

уявляється, принаймні частково, ірраціональною, відповідно не-
обхідними є додаткові гіпотези, щоб прив’язати теорію до фено-
менів реального світу. Побудова цих гіпотез здійснювалася за кіль-
кома напрямами, а саме: 

1) змінювався вид цільової функції економічного суб’єкта 
(максимізація замінялася пошуком прийнятного рішення); 

2) суб’єктивувалися змінні, які раніше вважались об’єктив-
ними; 

3) стверджувалося, що економічні закони можуть бути засто-
совні до усередненої, або агрегованої, поведінки; 

4) змінювалися наведені вище умови або аргумент цільової 
функції (наприклад, максимізація прибутку замінялася максимі-
зацією продажу, темпів зростання розмірів підприємства і т. ін.). 
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Перший підхід ґрунтується на принципі обмеженої раціональ-
ності Г. Саймона і розробляється новими інституціоналістами. 
Другий підхід пропонує розв’язання проблеми ірраціональності 
через суб’єктивування таких категорій, як грошова цінність, ри-
зик, імовірність. Цей підхід, зокрема, був описаний у праці Л. Се-
віджа 1954 року. Класичним прикладом третього підходу може 
служити гіпотеза раціональних очікувань, прихильники якої ствер-
джують, що поняття «раціональність» має застосовуватися до  
агрегованої, або усередненої, економічної поведінки. 
Зараз домінантним є четвертий підхід. У цілому його логіка 

полягає у зменшенні абстрактності економічних моделей. У цьо-
му підході невипадково поєдналися зміна умов і зміна аргументу 
функції. Зміна аргументу цільової функції може бути виведена зі 
зміни умов. Наприклад, якщо виходити з умови, що не всі еконо-
мічні суб’єкти діють, орієнтуючись лише на грошову вигоду і, 
відповідно, введення до розгляду соціальних або нефінансових 
вигід (престижу), то можлива заміна максимізації прибутку на 
максимізацію розмірів фірми. Моделі асиметричної інформації й 
агентська теорія з’явилися саме в рамках четвертого напряму. 

Моделі асиметричної інформації 

Багато сучасних напрямів економічної науки так чи  
інакше зумовлені ослабленням четвертої умови (відсутністю тран-
сакційних витрат). Поняття трансакційних витрат уперше було 
введене Р. Коузом. Воно є максимально широким: під нього під-
падають і витрати часу, і витрати на одержання інформації — усі 
прямі і непрямі витрати на те, щоб економічні агенти змогли ук-
ласти угоду. 
Інформаційні витрати є одним з основних компонентів тран-

сакційних витрат. Початок обговоренню проблеми ціни інформа-
ції поклала стаття Дж. Стіглера (1961). Як тільки ціна інформації 
була введена до розгляду, з’ясувалося, що економічному суб’єкту 
буває вигідно обходитися неповною інформацією, не витрачаю-
чись на зменшення невизначеності. Сама по собі неповнота інфор-
мації ще не означає інформаційної асиметрії. Інформація може 
бути однаково неповною для всіх економічних суб’єктів. Однак 
можна припустити, що один клас економічних суб’єктів має пов-
нішу інформацію, ніж інший, тобто інформація розподілена аси-
метрично. Піонерною працею в цьому напрямі є стаття Дж. Акер-
лофа (1970), в якій передбачається, що на деяких типах ринків 
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(до них автор праці відносить ринок старих автомобілів) якість кон-
кретного товару відома тільки його продавцеві. Такі товари Акер-
лоф назвав «лимонами»: їх якості не можна зрозуміти, якщо не спро-
бувати. Покупець знає лише середню якість товару на даному ринку 
і тому готовий платити за нього лише ту ціну, що відповідає серед-
ній якості. У результаті в тих продавців, які можуть понизити ви-
трати, погіршуючи якість товару, є стимул це робити. Хто не може 
зменшити витрат і якості, змушений залишити ринок. Наслідок — 
падіння середньої якості. Це явище дістало назву несприятливого 
відбору. Моделі, передумовою яких є несприятливий відбір, так і 
називаються — моделями несприятливого відбору. 
Проблема несприятливого відбору може стояти не тільки пе-

ред покупцем товару, а й перед продавцем. Прикладом проблеми 
несприятливого відбору, що виникає у продавця, є переважна ку-
півля медичних страховок тими, хто частіше хворіє. Здавалося б, 
це змушує піднімати ціну страховки вище тієї, яка була б ринко-
вою ціною за умови, що хворі й здорові люди купують страховки 
з однаковим рівнем імовірності. У цьому разі купівля страховки 
людиною зі стійким здоров’ям стає ще невигіднішою, тому що 
вона фактично переплачує і субсидіює тих, хто часто або постій-
но хворіє. Таким чином, зростання ціни ще більше знижує попит 
з боку відносно здорових, тому ціну доводиться підвищувати ще 
раз і т. д. Виникає замкнуте коло. Саме тому, що має місце проб-
лема несприятливого відбору, страхові компанії пропонують різ-
ні типи страховок за різними цінами, тобто дорогі — для хворих і 
дешеві — для здорових. Те саме стосується цін, які встановлю-
ються операторами мобільного зв’язку. Чому немає такого варіан-
та, за яким абонент сплачував би тільки фіксовану плату за корис-
тування мобільним телефоном, але не платив би за кожну 
хвилину розмови? Тому що цей варіант вибрали б винятково ті, 
хто дуже багато говорить. 
Наступним кроком у даному напрямі досліджень була праця 

А. Спенса, в якій він показав, як можуть розв’язуватися пробле-
ми, викликані інформаційною асиметрією й ефектом несприятли-
вого відбору. А. Спенс стверджував, що, якщо продавець товару 
вищої якості може знайти для себе такий вид діяльності, який є 
для нього менш витратним, ніж для продавця товару низької якос-
ті, він може зайнятися цим видом діяльності і тим самим подати 
сигнал покупцеві про те, що він є продавцем товару з високою 
якістю. Тоді покупці ототожнять визначені сигнали з високою 
якістю товару і будуть готові платити вищу ціну за товар продав-
ця, який подає цей сигнал. 
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Моделі, які пояснюють поведінку економічних суб’єктів по-
данням сигналів іншим суб’єктам, дістали назву «сигнальних». 
Модель А. Спенса була створена відносно ринку праці, де «ли-
моном» є кваліфікація робочої сили, а «сигналом» — диплом про 
освіту. Згодом сигнальні моделі стали використовувати в корпо-
ративних фінансах. 
Сигнальні моделі пояснюють поведінку менеджерів поданням 

сигналів інвесторам щодо інвестиційної привабливості компанії. 
У таких моделях роль товару виконують цінні папери компанії.  

Агентські моделі 

Агентська теорія ґрунтується на припущенні, що аген-
ти, які найняті принципалами, діють так, щоб максимізувати ко-
рисність для себе, а не для принципала. Це відбувається в ситуа-
ції, коли за наслідки економічних дій агент поділяє ризик своєї 
діяльності з принципалом. Початок розгляду проблеми «принци-
пал — агент», або, як її ще називають, агентської проблеми, було 
покладено двома статтями С. Росса в 1973 і в 1974 роках. С. Росс 
розглядає конфлікт інтересів агента і принципала через різницю в 
їхніх функціях корисності. Згодом у модель відносин агента і 
принципала було додано, що агенту для дій в інтересах принци-
пала потрібно докладати зусиль, які характеризуються для нього 
негативною корисністю, що підсилює конфліктність. 
Конфлікт інтересів агентів і принципалів можливий лише за 

умови інформаційної асиметрії та (або) неповних контрактів між 
агентом і принципалом. Асиметрична інформація означає, що 
агент має інформаційну перевагу порівняно з принципалом. 
Принципал не може в чистому вигляді виокремити й оцінити зу-
силля агента, а також їх наслідки, наприклад відповісти на запи-
тання: у результаті чого погіршився стан компанії — внаслідок 
дій менеджерів чи об’єктивних причин? Наприклад, менеджери 
прогнозували поліпшення кон’юнктури ринку і виходячи з цього 
інвестували значні кошти в розширення виробництва. Однак від-
булося погіршення кон’юнктури й інвестиції не окупилися. Ви-
никає запитання, чи це помилка менеджерів чи тут вплинули зов-
нішні фактори, які неможливо більш-менш точно прогнозувати? 
А якщо розрахунки робилися виходячи з найбільш імовірного 
сценарію розвитку, а реалізувався найгірший? Як узагалі можна 
оцінити обґрунтованість прийняття рішень за умов невизначено-
сті, коли використовуються ймовірнісні методи? 
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Отже, перша складність полягає в тому, що неможливо виді-
лити відповідальність агента в чистому вигляді. Відповідно, не-
можливо скласти такий контракт між агентом і принципалом, в 
якому винагорода агента залежала б тільки від його зусиль.  
Інакше кажучи, у трудовій угоді з менеджером не можна запи-
сати, що його винагорода залежить від тієї частини зміни ціни 
акцій компанії, що викликана безпосередньо діями самого мене-
джера. 
Друга складність полягає в тому, що навіть якщо дії агентів і 

їх наслідки можна було б виділити в чистому вигляді, не завжди 
при цьому можна сказати, чи були ці дії зроблені в інтересах 
принципалів. Наприклад, менеджери компанії затіяли дорогу ре-
конструкцію офісу. Чи то був розрахунок на те, що новий краси-
вий офіс сприятливо відіб’ється на іміджі компанії й допоможе їй 
залучити нових клієнтів, чи то менеджери захотіли зробити свої 
робочі місця комфортнішими. 
Є, однак, і третя складність. Навіть якщо можна виокремити 

дії агента та їх наслідки в чистому вигляді і з’ясувати, в чиїх ін-
тересах діяв агент, то не завжди можна скласти такий контракт з 
агентом, за яким він відповідав би за всі наслідки своїх дій (так 
званий повний контракт). Це неможливо, коли агент не любить 
ризикувати та (або) його майна недостатньо для покриття мож-
ливих збитків від його діяльності. Неповні контракти можуть 
з’являтися і з іншої причини — через витрати на написання пов-
ного контракту. Коли варіантів розвитку дуже багато, витрати на 
прогнозування всіх можливих варіантів і на складання контракту 
можуть бути досить вагомими. Те саме стосується і витрат на ві-
дстеження перебігу виконання контрактів: вони можуть бути на-
стільки великими, що вигідніше лише частково контролювати їх 
виконання. 
Отже, агентські проблеми виникають, коли контракти між 

наймачем і його агентом не можуть бути оформлені, а їх вико-
нання проконтрольоване без відповідних витрат. Витрати подіб-
ного виду називають агентськими. Їх можна поділити на прямі і 
непрямі. Прямі включають витрати на написання контрактів, на 
контроль за їх виконанням з боку наймача (monitoring cost) і на 
демонстрацію агентом того, що він виконує контракт (bonding 
cost). Непрямі агентські витрати — це доходи, втрачені в резуль-
таті того, що контроль над діями менеджерів і самі контракти з 
менеджерами є недосконалими. Контроль недосконалий унаслі-
док того, що витрати на контроль за повним виконанням контра-
ктів перевищили б додаткові доходи в результаті контролю.  
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Теорема Міллера—Модільяні стверджує, що на досконалих, 
ефективних і раціональних фінансових ринках ціна компанії не 
залежить від того, в якій пропорції її фінансування поділене між 
боргом і акціонерним капіталом, або від структури її капіталу. 
Середньозважена ціна залученого капіталу також не залежить від 
його структури: збільшення частки дешевшого фінансування — 
боргу — веде до зростання ризиковості акцій і необхідної за ни-
ми прибутковості, у результаті чого необхідна середньозважена 
прибутковість на весь капітал не змінюється. У реальному світі 
передумови теореми Міллера—Модільяні не виконуються, на-
приклад, боргове фінансування дає податкові переваги, тому що 
проценти по боргу відносяться на витрати і зменшують базу опо-
даткування. Через «недосконалість» реального світу структура 
капіталу впливає на вартість компанії. Одним із факторів, що 
впливають на структуру капіталу, є галузева належність підпри-
ємства. Однак галузева належність впливає не сама по собі, а че-
рез інші чинники, зв’язок яких зі структурою капіталу прозорі-
ший. Емпіричним шляхом знайдена залежність між структурою 
капіталу компанії і такими параметрами: її розміром, рівнем ри-
зику бізнесу та ймовірністю банкрутства, структурою активів 
(пропорцією основного і оборотного капіталів). Крім того, вста-
новлено, що, подібно до того, як компанії мають цільовий рівень 
дивідендів, який вимірюється у відсотках до прибутку, вони ма-
ють і довгострокову цільову частку боргу в капіталі. Ті компанії, 
у яких частка боргу перевищує цільову, найімовірніше, випустять 
акції, а ті, де частка боргу нижча за цільову структуру, — обліга-
ції. Крім того, ухвалення рішення про випуск залежить від загаль-
ного стану на ринку акцій та облігацій. 
Незважаючи на податкові переваги, які дає використання бор-

гового фінансування, більшість компаній не намагається мати 
«якнайбільше» боргу в структурі функціонуючого капіталу. Важ-
ливим є визначення переваг та недоліків за наявності великої част- 
ки боргу в структурі капіталу компанії. 
По-перше, зміна частки боргу змінює частку майна менедже-

ра-власника в компанії. Наприклад, розмір коштів, необхідних 
компанії для успішного здійснення господарської діяльності, до-
рівнює 1000 тис. грн. Припустимо, що вона очолюється мене-
джером, який готовий вкласти в цю компанію 100 тис. грн влас-
них коштів. Якщо компанія фінансується за рахунок кредитів на 
20 %, то частка менеджера в акціонерному капіталі буде — 1/8, 
на 50 % — 1/5, на 80 % — 1/2. Родоначальники агентського під-
ходу в корпоративних фінансах Дженсен і Меклін довели, що 
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компанія коштує тим дешевше, чим меншою часткою володіє її 
менеджер-власник, і це пов’язано зі зростанням агентських ви-
трат (гіпотеза про конвергенцію інтересів). Як видно з наведених 
вище розрахунків, унаслідок збільшення боргу зростатиме частка 
майна менеджера-власника в компанії, що за логікою гіпотези 
про конвергенцію інтересів має привести до зниження агентських 
витрат. З іншого боку, можна сказати, що велика частка боргу 
ускладнює поглинання компанії, а це послабить дисципліну ме-
неджерів. 
Крім того, що борг може дисциплінувати менеджерів через 

механізм конвергенції їхніх інтересів та інтересів компанії, він 
може дисциплінувати менеджерів з огляду на те, що, на відміну 
від акцій, за борг виплачуються проценти, а сам він має бути по-
гашений у строго встановлений термін. Крім того, чим більша 
частка боргу, тим вища ймовірність банкрутства. Менеджери на-
магаються уникнути банкрутства, щоб не втратити контроль над 
компанією або репутацію. Отже, наявність боргу в структурі ка-
піталу створює стимул працювати краще, приймати кращі інвес-
тиційні рішення і т. ін., що знижує агентські витрати. Негатив-
ною стороною такого способу дисциплінувати менеджерів є те, 
що банкрутство супроводжується значними витратами — як 
прямими, так і непрямими. 
І, нарешті, зовсім нова проблема. Якщо борг і згладжує конф-

лікт між акціонерами і менеджерами, то він породжує новий 
конфлікт — між акціонерами і кредиторами. Сутність конфлікту 
між кредиторами і акціонерами полягає ось у чому. Якби в ком-
панії не було боргів, то володіння акціонерним капіталом компа-
нії означало б право на всі її активи. Тому акцію можна розгляда-
ти як опціон на купівлю активів компанії, ціна виконання якого 
дорівнює сумі її боргових зобов’язань, що припадають на одну 
акцію. З формули опціонів Блека—Шульца випливає, що ціна 
опціону тим вища, чим більша дисперсія ціни активу. Отже, чим 
вищий рівень ризиковості проектів компанії, тим вища ціна її ак-
цій за інших однакових умов. Це означає, що в акціонерів компа-
нії є стимул реалізовувати високоризикові проекти, які підвищать 
дисперсію доходів компанії. Акціонери можуть бути зацікавлені 
в проекті навіть із негативною чистою зведеною вартістю, якщо 
він істотно підвищує рівень ризиковості активів. 
При цьому приріст вартості акціонерного капіталу досягається 

за рахунок кредиторів, які в разі реалізації неефективного інвес-
тиційного проекту не зможуть цілком одержати належні їм кош-
ти. Ця загроза викликає зниження ринкової вартості боргів ком-
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панії. Таким чином, перехід до ризикованішої інвестиційної по-
літики означає перерозподіл вартості компанії між акціонерами 
і кредиторами на користь акціонерів. Ця проблема дістала назву 
проблеми заміщення активів. Практичні наслідки наявності цієї 
проблеми полягають у тому, що кредитори, які знають про те, 
що акціонери можуть спробувати збагатитися за їхній рахунок, 
намагаються всіляко захистити свої інтереси. Це приводить до 
того, що вони накладають істотні обмеження на діяльність ме-
неджерів, а це має свої побічні наслідки: найчастіше менеджери 
виявляються безправними приймати навіть ті рішення, які кре-
диторам не зашкодять. Усе це обумовлює появу так званої упу-
щеної вигоди. 
Отже, борг дисциплінує менеджерів через загрозу банкрутст-

ва, але якщо воно відбудеться насправді, то супроводжувати-
меться великими витратами. Нарешті, наявність боргу породжує 
новий конфлікт — між акціонерами і кредиторами, сутність яко-
го полягає в тому, що акціонери можуть спробувати розжитися за 
рахунок кредиторів. Щоб не допустити цього, кредитори контро-
люють рішення менеджерів, але це може призвести до утворення 
упущеної вигоди. Така загальна логіка недоліків і переваг боргу з 
погляду агентського підходу. 
З того, що ми вже знаємо про агентські проблеми, зрозуміло, 

що всі агентські моделі будуються навколо конфліктів між мене-
джерами і акціонерами, акціонерами і кредиторами та проблеми 
одержання контролю над компанією. Деякі моделі є нормативни-
ми, тобто відповідають на запитання: «Як правильно або оптималь-
но?...». До них належать, наприклад, моделі, що показують, яку 
пропорцію «борг/акціонерний капітал» потрібно вибрати для мі-
німізації агентських витрат (ліквідаційна модель О. Харта, яка 
дає змогу визначити, як власники компанії повинні формувати 
обсяг і структуру боргу, щоб змусити менеджерів ліквідувати 
компанію, коли її діяльність буде неефективною). Інші моделі є 
позитивними, тобто такими, що пояснюють фактичний стан справ. 
До них належать моделі, які поєднують ті чи інші рішення мене-
джерів щодо випуску акцій або боргу (модель Харріса—Равіва, в 
якій менеджери вибирають частку боргу в капіталі так, щоб захи-
ститися від поглинання). 
Що стосується моделей асиметричної інформації, то фінанси-

сти побудували сигнальні моделі структури капіталу, в яких її 
зміна (випуск боргових зобов’язань або акцій) розглядається як 
сигнал інвесторам щодо інвестиційної привабливості проектів 
компанії (модель Майєрса—Мужлуфа, яка уможливлює визна-
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чення того, в якій послідовності компанії мають випускати ті чи 
інші цінні папери). Далі буде розглянута модель, яка ґрунтується 
на інформаційній асиметрії й пояснює, з яких причин за відсут-
ності контролю з боку кредиторів інвестиційна політика мене-
джерів не обов’язково буде суперечити інтересам кредиторів 
(модель Дайамонда). Отже, сигнальна модель ніби накладається 
поверх «агентських» взаємин кредиторів і акціонерів, а також 
менеджерів, які представляють інтереси акціонерів. 

Моделі, які ґрунтуються  
на конфлікті кредиторів і акціонерів  
та агентські витрати боргу 

З усіх наявних ідей щодо того, що обмежує або як мо-
же бути згладжений конфлікт між акціонерами і кредиторами, 
найбільший інтерес викликають окремі з них. 
Однією з поширених моделей є модель асиметричної інфор-

мації, яка була запропонована Д. Дайамондом. У цій моделі пе-
редбачається, що в будь-якої компанії може бути або надійний 
проект із позитивною чистою зведеною вартістю, або ризиковий 
з негативною вартістю, або і той, і інший. У ситуації, коли креди-
тори не можуть виявити, які проекти є в різних компаніях, вони 
кредитують усіх за однією усередненою процентною ставкою. 
Для компанії, яка може вибирати тип проекту, найпріоритетні-
шим є ризиковий проект. Однак якби їй вдалося переконати кре-
диторів, що вона реалізує ефективний проект, то процентна став-
ка за кредитом була б нижчою. У цьому разі вигідніше залучати 
капітал під низькі проценти і реалізовувати низькоризикові проек-
ти. Це змушує компанію вибирати надійні проекти, щоб уникну-
ти банкрутства і напрацювати історію реалізації низькоризикових 
проектів, тобто формувати відповідну репутацію. Чим довше й 
успішніше компанія функціонує на ринку, тим краща її репута-
ція. Компанії з багаторічною історією стає невигідно пускатися в 
ризикові проекти, тому що вона може втратити свою високу ре-
путацію. Лише молода компанія без репутації може вибрати ри-
зиковий проект, бо їй ще немає чого втрачати. Якщо продовжити 
цю логіку, то у зріліших компаній має бути вищою частка боргу в 
структурі капіталу. 
Проблема з репутаційними моделями полягає ось у чому. Як-

що дотримуватися логіки моделі Дайамонда, можна строго довес-
ти, що коли компанія погашає свої борги винятково з міркувань 
збереження репутації і в будь-який момент розуміє, що їй більше 
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ніколи не знадобиться боргове фінансування (наприклад, вона 
планує ліквідуватися), то починаючи з цього моменту вона не 
буде сплачувати свої борги. Методом зворотної (у часі) індукції 
доводиться, що такій компанії ніколи ніхто не надасть боргового 
фінансування. Це було зроблено у працях Дж. Балоу і К. Рогоффа. 
Отже, міркувань лише з погляду репутації мало, щоб захистити 
інтереси кредиторів. 
Друга ідея полягає в тому, що конфлікт між акціонерами і 

кредиторами можна подолати через випуск гібридних цінних па-
перів. Розглянемо, наприклад, конвертовану облігацію, яка може 
розглядатись як сума неконвертованої облігації й опціону на ку-
півлю акцій компанії. Якщо компанія випустила конвертовані 
облігації, то заінтересованість її акціонерів у підвищенні рівня 
ризиковості активів знижується. Річ у тім, що в такому разі зрос-
туть у ціні не тільки акції, а й опціони на них. Оскільки конвер-
тована облігація є сумою опціону й простої облігації, то вона теж 
зросте в ціні, і частина виграшу дістанеться власникам конверто-
ваних облігацій. Можливий інший варіант: кредитор, якщо йому 
це вигідно, може конвертувати облігацію і стати акціонером, 
сплативши ціну, заздалегідь домовлену при купівлі конвертова-
ної облігації. Якщо в результаті успішної реалізації високоризи-
кових проектів ринкова ціна акцій дуже зросте, то за умови про-
дажу акції власникові конвертованих облігацій у процесі їх 
конвертації за нижчою від ринкової ціною компанія втратить цю 
різницю між ринковою ціною акції й ціною конвертації облігації. 
Ця цінова різниця дістанеться кредиторові. Таким чином, виграш 
від підвищення рівня ризиковості активів розподіляється між ак-
ціонерами і власниками конвертованих облігацій. 
Отже, випуск конвертованих облігацій не знімає, а лише пос-

лаблює конфлікт інтересів кредиторів і акціонерів. Як уже зазна-
чалося, воля компанії стосовно розпорядження кредитними ресу-
рсами обмежена явно, як на законодавчому рівні, так і самими 
кредитними договорами й умовами випуску облігацій. У резуль-
таті агентські витрати, зумовлені боргом, включають не тільки 
втрати вартості компанії, що виникають через зміну інвести-
ційних переваг акціонерів, які перекладають частину свого ризи-
ку на кредиторів (тією мірою, якою інвестиційна політика є поза 
контролем кредиторів), а й втрати через обмеження дій менедже-
рів з боку кредиторів. Ці втрати обернено пропорційні. Чим ви-
щий рівень контролю і більші втрати акціонерів через контроль 
кредиторів, тим менші втрати кредиторів через зміну інвестицій-
них переваг акціонерів. 
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Що стосується законодавчого захисту прав кредиторів, то, як 
правило, закон дозволяє кредиторам вступити в користування за-
ставою, а також ініціювати і брати участь у процедурі банкрутст-
ва, якщо компанія не виконує своїх зобов’язань зі сплати боргу. 
Ступінь захисту прав кредиторів неоднаковий у різних країнах.  
У Мексиці, наприклад, застава переходить до кредиторів тільки 
після того, як компанія виконала численні соціальні зобов’язання 
перед державою і працівниками, що обмежує право заставоутри-
мувача. У США менеджери можуть оголосити про банкрутство 
компанії і вибрати метод банкрутства (наприклад, більш витрат-
ний за часом) самі, без згоди кредиторів. Це означає, що в разі 
добровільного банкрутства компанії кредитори не можуть прис-
корити процес з метою якнайшвидшого повернення своїх гро-
шей. Усе це спонукає кредиторів активно захищати свої права 
шляхом внесення в кредитний договір пунктів, що обмежують дії 
менеджерів не тільки щодо використання кредитних ресурсів, а й 
з управління компанією в цілому. 
Отже, в акціонерів компанії та менеджерів, які представляють 

їхні інтереси, є стимули для експропріації коштів кредиторів 
шляхом перерозподілу доходів компанії на користь акціонерів. 
Тому в кредитних договорах передусім обмежують можливості 
використання доходів. Обмеження можуть накладатися на вироб-
ничу та інвестиційну діяльність, дивідендну політику й політику 
подальшого залучення фінансування. 
Обмеження на інвестиційну і виробничу діяльність закріплю-

ються в угодах у такому вигляді, що їх виконання можна прокон-
тролювати. Вони не можуть ґрунтуватися на параметрах, величи-
ну яких визначають експерти, як, наприклад, чиста зведена ва-
ртість проекту. Найпоширенішими є обмеження на тип 
інвестицій. Наприклад, забороняються або обмежуються (за аб-
солютним обсягом або у відсотках від матеріальних активів ком-
панії) інвестиції в акції інших компаній або видача кредитів. Ін-
акше компанія може «сховати» всі ризикові проекти в одній зі 
своїх «дочірніх компаній», а сама, реалізуючи лише низькоризи-
кові проекти, служити їй посередником в одержанні дешевого 
фінансування. 
До цього самого виду обмежень належать обмеження на про-

даж активів: продаж може заборонятися взагалі, обмежуватися за 
обсягом, кредитор може вимагати, щоб доходи від такого прода-
жу цілком або частково пішли на виплату боргу або купівлю но-
вих активів. Вимога застави де-факто також є забороною на про-
даж активів, які закладаються. Як правило, обмеження на продаж 
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активів доповнюються вимогами з ремонту устаткування або 
обов’язкових інвестицій в оборотний капітал. Причина не тільки 
в тому, що в такий спосіб підтримується вартість активів. Відсут-
ність витрат на ремонт вважається сигналом про поганий стан 
справ у компанії. 
Якщо прийнято рішення щодо злиття компаній, то можливості 

обмеження пов’язані з тим, щоб нова компанія не відмовилася 
від зобов’язань старої. Злиття може бути заборонене безумовно 
або бути обумовлене вимогою зберегти наступність зобов’язань, 
зокрема нова компанія не матиме права оголосити себе банкру-
том до повної сплати боргів. Обмеження на дивідендні виплати 
пов’язані з тим, що дивіденди зменшують вартість активів ком-
панії, а це робить банкрутство ймовірнішим. Звичайно, це обме-
ження стосується всіх виплат, аналогічних дивідендним — вику-
пу акцій, погашення конвертованих облігацій за наявні (це 
означає фактичну заборону і на випуск конвертованих облігацій). 
Обмеження на дивідендні і прирівняні до них виплати можуть 
встановлюватися у вигляді відсотків від прибутку компанії від 
поточних операцій і від доходів, отриманих від випуску акцій. 
Таким чином, обмеження накладається не на обсяг дивідендних 
виплат у грошовому виразі, а забороняється фінансувати дивіденд-
ні виплати за рахунок продажу активів або залучення додатково-
го боргу. Недоліком такого обмеження є те, що воно змушує 
компанію інвестувати вільні кошти, навіть коли вона не має при-
буткових проектів. 
Теоретично менеджери компанії могли б маніпулювати випус-

ком боргових зобов’язань різного старшинства, наприклад роби-
ти наступні випуски боргових зобов’язань старшими стосовно 
попереднього. Це суперечить інтересам наявних кредиторів, а 
тому або заборонене, або обмежене. Наприклад, кредитний дого-
вір може містити таке застереження: якщо після випуску борго-
вих зобов’язань залучається кредит під заставу, то власники бор-
гових зобов’язань мають переважне право підвищити старшинст-
во своїх паперів, тобто зробити їх забезпеченими заставою. Може 
заборонятися не тільки випуск боргових зобов’язань, вищих за 
старшинством, але й узагалі будь-яких, тому коли результатом 
зростання боргу стане банкрутство, то кредитори старшої черги 
все одно постраждають. Випуск боргових зобов’язань також мо-
же пов’язуватися з обсягом активів, співвідношенням процент-
них виплат і активів тощо. До випуску боргових зобов’язань при-
рівнюються, а отже, обмежуються, видача гарантій, купівля 
активів зі сплатою платежу на виплат, довгострокові лізингові й 
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орендні угоди і т. ін. На жаль, обмеження на випуск боргових зо-
бов’язань також не завжди є оптимальним. Воно може призвести 
до того, що високоприбуткові проекти фінансуватимуться за ра-
хунок дорожчого акціонерного капіталу. Кредитор може вимага-
ти, щоб компанія робила відрахування у спеціальний фонд, кош-
ти з якого підуть на виплату боргових зобов’язань. Таке обме-
ження подібне до обмеження на виплату дивідендів. Недолік 
його полягає передусім у тому, що на кошти у фонді сплачуються 
проценти, тоді як компанія не може їх використовувати, що збіль-
шує вартість кредитного фінансування. Крім того, законодавство 
США, наприклад, не встановлює чіткої процедури витрати кош-
тів фонду в разі банкрутства. Також кредитор може вимагати до-
строкового повернення кредиту за умови настання визначених 
несприятливих подій. 

Модель боргу Майєрса 

Борг є одним із механізмів, що обмежують менеджерів 
і змушують їх діяти в інтересах акціонерів. Це відбувається через 
загрозу ліквідації або банкрутства. Формальна модель, яка опи-
сує цей механізм, створена, зокрема, О. Хартом. Для того щоб 
зрозуміти, як сформувалася модель Харта, доцільно розглянути 
модель боргу С. Майєрса, з якої вона була започаткована. Якщо 
Міллер і Модільяні стверджували, що за заданих ними передумов 
не важливо, яка частка боргу в капіталі компанії, то Майєрс на-
магається довести, що доцільно обмежувати частку боргу в струк-
турі капіталу компанії. 
Передумовами моделі є відсутність витрат банкрутства, а та-

кож досконалі й повні ринки капіталу (вони є в Міллера і Мо- 
дільяні). 
Вартість компанії поділяється на дві складові: ga VVV += , де 

Va — вартість наявних активів компанії, a gV  — вартість її інвес-
тиційних можливостей. Припустимо, що в момент часу t = 0 
Va = 0 і в компанії є єдиний інвестиційний проект. Якщо вона ін-
вестує кошти обсягом I, то одержує активи V(s) у момент часу 
t = l, де s — змінна, що характеризує стан світу. Для зручності 
припустимо, що V(s) є монотонно зростаючою функцією від s. 
Крім того, здійснення проекту не може бути відкладене. 
Якщо компанія цілком фінансується за рахунок акціонерного 

капіталу, то інвестування має сенс, коли 
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V(s) ≥ I. (1) 
Припустимо, це відбувається, тільки якщо s ≥ sa (тобто s біль-

ше від будь-якого фіксованого граничного значення), якщо ж 
sa ≥ s, то V(s) = 0. 
Припустимо тепер, що компанія фінансується за рахунок ак-

ціонерного капіталу й випуску боргу, а термін повернення боргу 
настає після того, як приймається рішення про здійснення інвес-
тицій. Тоді, з погляду акціонерів, інвестування має сенс, якщо 

V(s) ≥ I + P, (2) 

де Р — обсяг боргу. Очевидно, що V(s) ≥ I + P, якщо s ≥ sв, де 
sв ≥ sa. За таких умов з меншою ймовірністю інвестиції будуть 
прибутковими для акціонерів, з меншою ймовірністю реалізову-
ватимуться інвестиційні можливості і, відповідно, вартість ком-
панії буде меншою. 
Логіка моделі веде до того, що якщо акціонери мають на меті 

максимізувати вартість компанії, то в їхніх інтересах узагалі не 
мати боргу, тому що «будь-який обіцяний платіж змусить компа-
нію згорнути проект, який характеризується додатною чистою 
зведеною вартістю».  
Ця модель є вразливою для критики. По-перше, у нерівності (2) 

має стояти не те I, що в нерівності (1), тому що в другому випад-
ку частина інвестицій фінансується за рахунок боргу, тобто за 
рахунок Р. У другому випадку в нерівності має стояти I* — час-
тина інвестицій, яка фінансується за рахунок акціонерного капі-
талу. Тоді I* + Р ≥ I тільки за рахунок того, що на позиковий ка-
пітал сплачуються проценти. Але тоді виходить, що висновок 
автора справедливий лише за умови, що ціна залучення акціонер-
ного капіталу (необхідна інвесторам прибутковість акцій) ігнору-
ється. Так воно і є. Майєрс будує свою модель для ситуації, коли 
компанією володіє власник, який не вимагає ніякої прибутковості 
на вкладений капітал. 
Дженсен і Меклін визначали агентські витрати боргу для цієї 

самої ситуації. На наш погляд, підхід Дженсена—Мекліна цілком 
виправданий, а Майєрса — меншою мірою. Річ у тім, що пробле-
ма вибору надмірно ризикових проектів з від’ємною чистою зве-
деною вартістю, яку сформулювали Дженсен і Меклін, зберіга-
ється і для випадку, коли акціонери — такі ж зовнішні стосовно 
компанії постачальники капіталу, як і кредитори, і необхідний 
для них рівень прибутковості на вкладений капітал перевищує 
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процентну ставку за кредитом. Усе одно реалізація високоризи-
кових проектів у їхніх інтересах. Що стосується Майєрса, то всі 
його висновки в такому разі неправильні. Навпаки, виявляється, 
що боргове фінансування дає змогу реалізовувати більшу кіль-
кість проектів, тому що знижує середньозважену ціну залучення 
капіталу. 
Висновок Майєрса, по суті, зводиться до того, що вигідніше 

залучати той капітал, ціна якого нижча, і фінансування за ра-
хунок внутрішніх джерел пріоритетніше за боргове фінансу-
вання для молодих зростаючих компаній, які не планують ди-
відендних виплат. Але навіть у такому вигляді цей висновок 
сумнівний. 
Інвестори, які вкладають кошти в молоді зростаючі компанії, 

у довгостроковій перспективі очікують отримати не меншу при-
бутковість зі зростання курсу акцій, ніж ті, хто вкладає кошти в 
компанії, які виплачують дивіденди. Фінансування за рахунок 
внутрішніх джерел дає змогу реалізовувати більшу кількість про-
ектів не за рахунок зниження вимог до рівня їх прибутковості, а 
через те, що такий метод фінансування уможливлює відстрочен-
ня виплат інвесторам компанії, а це вивільняє додаткові кошти 
для інвестування. 
Якщо відсутність боргу вивільняє кошти для інвестування, то 

його наявність, навпаки, обмежує інвестиційне поле менеджерів. 
Міркування від супротивного привело до нової ідеї. А що, якщо 
за умов, коли менеджери інвестують понад оптимум, подивитися 
на борг як на обмежувальний механізм? Майєрс стверджує, що 
через неможливість укладення такого контракту між інвесторами 
й менеджерами компанії, у якому б вимагалося від останніх до-
тримання оптимальної інвестиційної політики (тому що в суді 
неможливо точно довести, якою була б вигода від того чи іншого 
нереалізованого інвестиційного проекту), потрібний такий ін-
струмент, як борг, коли виплати за ним не пов’язуються з досяг-
ненням тих чи інших інвестиційних цілей, а є фіксованими. Ная-
вність боргу в структурі капіталу обмежує дії менеджерів. Якщо 
доходи від інвестиційних проектів недостатні, щоб повернути 
борги кредиторам, то компанія має бути ліквідована. Ліквідація 
може бути прийнятною для акціонерів, тому що зупиняються не-
рентабельні інвестиції. Таким чином, борг потрібний для того, 
щоб була можливою ліквідація. Саме ця ідея Майєрса була запо-
зичена О. Хартом для створення ліквідаційної моделі боргу, яка 
описує, як має формуватись оптимальний борговий контракт за 
умов, коли менеджери без зовнішнього примусу не будуть лікві-
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дувати компанію, а стануть продовжувати субсидіювати непри-
буткові операції, якщо в компанії є запас готівки. 

Ліквідаційна модель О. Харта 

У моделі Харта компанія функціонує протягом двох 
періодів. У момент часу t = 0 вибирається структура її капіталу 
(частка акціонерного капіталу, короткострокового боргу, який 
виплачується через один період, і довгострокового боргу, який 
виплачується через два періоди). У момент часу t = l активи при-
носять дохід 1y , а компанія в процесі ліквідації може бути прода-
на за L грошових одиниць. У момент часу t = 2 активи приносять 
дохід 2y , якщо компанія не була ліквідована в момент t = l. І ме-
неджерам компанії, і ринку в момент t = 1 стають відомі значення 

21, yy і L. З погляду акціонерів, ліквідація вигідна, якщо Ly <2 . 
Однак менеджери не будуть ліквідовувати компанію добровільно. 
Тепер припустимо, що в компанії є борг. У період t = l випла-

чується його частина 1D , у період t = 2 — D2. Можливі два варіан-
ти розвитку подій: варіант А, за якого змінні набирають значень 

aaa Lyy i,, 21  з імовірністю πа, а також варіант В, за якого вони на-
бувають значень bbb Lyy i,, 21  з імовірністю πb. 

Тоді можливі такі комбінації:  
1) bbaa LyLy >≥ 22 i . У цьому разі ніякий борг не потрібний, 

тому що ліквідовувати компанію немає сенсу;  
2) bbaa LyLy <≤ 22 i . У такому разі необхідна ліквідація. Для ви-

мушеної ліквідації досить, щоб одночасно виконувалися дві умови: 
• короткостроковий борг перевищував би більше зі значень 

ba yy 11 i , тобто ( );,max 211 ba yyD >  

• ( )bbaa yyyyDD 212121 ,max ++≥+  — друга умова, яка гарантує, 
що в момент t = 1 компанії не дадуть у борг під майбутні доходи; 
і тоді за будь-якого стану світу менеджери змушені ліквідувати 
компанію;  

3) складнішою є ситуація, коли bbaa LyLy <≥ 22 i  (і навпаки). 
Тобто в разі одного стану світу (у цьому випадку b) ліквідація 
бажана, а за іншого — ні. Тут можливі такі варіанти:  

• bbaa yyyy 2121 +>+ , тобто стан світу, за якого ліквідація не-
бажана, сприятливіший. Тоді досить встановити aa yyD 211 +=  і 

02 =D , і це викликає необхідність ліквідації в стані b; 

• aabb yyyy 2121 +>+ , тобто стан світу, за якого ліквідація не-
бажана, менш сприятливий:  
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― якщо при цьому ba yy 11 > , то тоді досить встановити ayD 11 = і 

2D дуже великими, і ліквідація відбудеться тільки в разі стану світу b; 
― якщо при цьому ab yy 11 ≥ , то можна довести, що оптималь-

ний розмір боргу вибрати неможливо, тому що не можна досягти 
ліквідації в стані світу b, коли вона ефективна, не маючи її в стані 
а, коли вона неефективна. Відповідь тоді залежить від імовірнос-
тей πa і πb. 
Основне критичне зауваження на адресу моделі О. Харта — 

це її практична незастосовність. Проблема в тому, що менеджери 
самі вибирають обсяг боргу компанії. Докази Харта про те, що 
менеджер — власник компанії може спочатку вибрати обсяг бор-
гу, а потім її інкорпорувати, не здаються переконливими через те, 
що за кілька наступних років частка боргу може бути знижена 
менеджерами. Цього недоліку немає в моделях, де обсяг боргу 
вибирають самі менеджери. Але в такому разі, звичайно, борг 
уже не розглядається як механізм, який обмежує поведінку мене-
джерів. Навпаки, передбачається, що його обсяг обирається ме-
неджерами у своїх інтересах. До таких моделей належить, напри-
клад, модель, запропонована М. Харрісом і А. Равівом. 

Модель Харріса—Равіва 

У моделі Харріса—Равіва менеджери (вони ж власники 
частини акцій компанії) вибирають розмір боргу так, щоб макси-
мізувати свої особисті вигоди. Їхні вигоди складаються з двох ча-
стин: доходів за акціями і вигід від контролю над компанією. Пе-
редбачається, що для реалізації інвестиційних проектів компанії 
потрібна фіксована сума. Тоді чим більша частка боргу в струк-
турі капіталу, тим менше потрібно акціонерного капіталу. Вихо-
дить, що чим більше боргу в структурі капіталу і чим менший аб-
солютний розмір акціонерного капіталу, тим більшою часткою 
володіють менеджери компанії. Дотепер це була загальна логіка 
Дженсена—Мекліна, а далі розглянемо специфіку моделі Хар-
ріса—Равіва. Чим більшою часткою акціонерного капіталу воло-
діють менеджери компанії, тим нижча ймовірність її поглинання. 
Отже, часткою боргу в структурі капіталу регулюється можли-
вість поглинання компанії або переходу контролю до іншої ко-
манди менеджерів. У разі поглинання компанії менеджери втра-
чають особисті вигоди від контролю, однак вони можуть виграти, 
якщо їх замінить краща команда менеджерів і їх акції зростуть у 
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ціні. Менеджери обирають частку боргу, виходячи зі своїх очіку-
вань того, наскільки бажаним може бути поглинання. Такою є 
логіка моделі Харріса—Равіва. 
Незважаючи на те, що внутрішня логіка цієї моделі є бездо-

ганною, вона явно обмежена. По-перше, таке фундаментальне 
питання, яке є актуальним протягом усього життєвого циклу 
компанії, як вибір структури капіталу, пояснюється відносно 
локальною подією — ставленням менеджерів до можливого по-
глинання. Зрозуміло те, що це не основний фактор, який зумов-
лює структуру капіталу компанії. Можна сказати, що ця модель 
набагато краще пояснює зміни у структурі капіталу за умови за-
грози поглинання, ніж процес формування структури капіталу 
компанії в цілому. Зазначимо також, що саме так і оцінюють 
роль цієї моделі її автори. По-друге, ті кошти, які мають мене-
джери, настільки незначні порівняно з вартістю великого акціо-
нерного товариства, що маніпуляції з часткою боргу в розумних 
межах (без істотного збільшення ризику банкрутства) майже не 
впливають на частку акціонерного капіталу, яку контролюють 
менеджери.  

Модель Майєрса—Мажлуфа 

Найвідомішою моделлю структури капіталу, яка ґрун-
тується на асиметрії інформації, є модель Майєрса—Мажлуфа. 
Формалізований виклад моделі включає такі її параметри: а — це 
чиста зведена вартість наявних активів компанії; b — це чиста 
зведена вартість її інвестиційних можливостей. У момент часу 
t = 0 менеджери компанії довідаються про значення а, b, а також  
I — розміру коштів, які необхідні для реалізації інвестиційних 
можливостей. Компанія має гроші в сумі S (S не входить до а) і  
0 ≤ S ≤ I, тобто їх недостатньо для повного фінансування інвести-
ційного проекту. 

Ситуація 1. Компанія може випустити тільки акції. 
Компанія може випустити тільки акції й одержати в результаті 

гроші в сумі Е. У момент t = 0 вона випускає акції на суму Е = I – S, 
тобто в обсязі, необхідному для реалізації інвестиційного проек-
ту (суму S вона вже має). Передбачається, що менеджери макси-
мізують Vcт(а, b, Е) — вартість компанії для «старих» акціонерів. 
Р* — ринкова ціна «старих» акцій у момент t = 0, якщо було 



 100

здійснено новий випуск акцій, Р — ринкова ціна акцій «старих» 
акціонерів, якщо нові акції не були випущені. У момент t = 0 ри-
нок визначить, чому дорівнює Е. Якщо Е = 0, то це означає, що 
інвестиційний проект не буде здійснено і Vcт = S + а. Якщо  
Е = I – S, то  
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Нерівність (2) означає, що «старим» акціонерам випуск акцій 
вигідний, якщо вартість їхніх акцій зросте. У формулі (1) 

( )aS
PE

E +
+ *

 — це частка наявних активів і готівки, яка перехо-

дить до нових акціонерів після випуску акцій; 

( )bE
PE

P +
+ *

*
 — це частка збільшення вартості компанії після 

випуску акцій, яка припадає на частку «старих» акціонерів. 

Отже, формула (1) означає, що випуск акцій може бути вигід-
ним «старим» акціонерам за умови, що збільшення вартості ком-
панії в результаті реалізації інвестиційного проекту, яка припадає 
на їхню частку, буде більшою від їхніх втрат у результаті того, 
що частина компанії перейшла до рук нових акціонерів. 
Ціна акцій відбиватиме їх фундаментальну вартість, якщо  

P* = S + exp (a|E = I – S) + exp (b|E = I – S),  (3) 

де exp (a|E = I – S) — математичне очікування значення а за умо-
ви, що компанія випускає акції (аналогічно для b). 
Тепер розглянемо кілька спеціальних випадків. Припустимо, 

що і менеджерам, і інвесторам відоме значення a, тобто асимет-
рія інформації має місце тільки щодо інвестиційних можливос-
тей. Тоді рівняння (3) перетворюється в exp (a|E = I – S) і  
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а тим самим виконується умова (2). Це означає, що асиметрич-
ність інформації лише щодо інвестиційних можливостей не зава-
жає випуску акцій. 
Тепер припустимо, що інвестори знають, що b = 0 за будь-

яких обставин. Тоді випуск акцій неможливий. Інвестори розу-
міють, що випускати акції вигідно тільки тоді, коли виконується 
умова (2), а якщо b = 0, то з умови (2) випливає, що S + a ≤ P*, 
тобто акції переоцінені й випуск акцій для інвесторів недоцільний. 

Ситуація 2. Компанія може випустити борг або акції. 
1. Компанія приймає рішення випускати папери в момент  

t = – l, тобто до того, як менеджерам стануть відомі значення а і b. 
Ціна акцій «старих» акціонерів у момент t = l, у разі, якщо ви-

пущено нові акції, дорівнюватиме Vст = а + b + І – Е1, де Е1 — рин-
кова ціна нового випуску акцій у момент t = 1. Ціна, за якою но-
вий випуск у момент t = 0 був розміщений, дорівнює E = I – S. 
Тоді Vcт

 = a + b + S – (E1 – E) = a + b + S – ΔE, де ΔЕ — це виграш 
або програш нових акціонерів, коли в момент t = 1 виявиться дій-
сна вартість акцій. Компанія випускатиме акції тільки тоді, якщо  

S + a < a + b + S – ΔE, або b > ΔЕ. (4) 

Аналогічно, борг випускається тільки за умови, якщо  

b ≥ ΔD,  (4а) 

де ΔD — ціна боргових зобов’язань. Якщо компанія може випус-
тити безризиковий борг, то ΔD = 0. У такому разі нерівність (4а) 
справджується при будь-якому b, тобто компанія випускатиме 
борг та інвестуватиме за будь-яких умов. Якщо ж борг ризико-
вий, то ΔD може бути будь-яким. З теорії опціонів відомо, що ΔD 
і ΔЕ мають той самий знак, але |ΔD| < |ΔЕ|, а це відбиває той 
факт, що акції — ризиковіший фінансовий інструмент. З нерівно-
стей (4) і (4а) випливає, що компанія завжди залучатиме фінансу-
вання, якщо ΔD і ΔЕ дорівнюють нулю або від’ємні. Якщо вони 
додатні, то з виразу ΔD < ΔЕ випливає, що нерівність (4а) вико-
нується частіше, ніж (4), тобто вартість компанії буде вищою, 
якщо вона прийме рішення щодо випуску боргу, а не акцій. 

2. Компанія вибирає, що випускати в момент t = 0, коли мене-
джерам уже відомі значення а і b. Здавалося б, у цьому разі вигі-
дно випустити акції, якщо вони переоцінені, і борг, якщо акції 
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недооцінені, однак з формальної моделі цього не випливає. Зга-
даємо, що приріст вартості «старих» акцій дорівнює b – ΔD у разі 
випуску боргу і b – ΔЕ, якщо випустити акцій. Випуск акцій 
означає, що ΔЕ < ΔD, а оскільки |ΔD| < |ΔЕ|, то ΔD і ΔЕ мають 
бути від’ємними. У такому разі обережний інвестор акції не ку-
пить! 
Отже, Майєрс і Мажлуф довели, що якщо інвестори менш ін-

формовані щодо вартості компанії, ніж її менеджери, то фінансо-
вий ринок може недооцінити акції нових випусків. Ця недооцінка 
може бути настільки серйозною, що зробить невигідною реаліза-
цію багатьох проектів з додатною чистою зведеною вартістю, хо-
ча це було б вигідно в разі фінансування з інших джерел. Тому 
менеджери, які діють в інтересах «старих» акціонерів, приймуть 
рішення не випускати акції і згорнути проект. Недоінвестування 
можна було б уникнути за умови випуску цінних паперів (напри-
клад, боргових зобов’язань), які не будуть надто сильно недооці-
нені ринком. Отже, у моделі Майєрса—Мажлуфа структура капі-
талу визначається потребами у фінансуванні нових проектів, при 
цьому найвигіднішим є фінансування за рахунок внутрішніх 
джерел, потім — за рахунок боргу і найневигіднішим — за раху-
нок акцій. 
У моделі Майєрса—Мажлуфа випуск менш ризикових ін-

струментів (боргу) завжди пріоритетніший за випуск більш ризи-
кових інструментів (акцій). У разі випуску менш ризикових ін-
струментів мінімізується проблема несприятливого відбору, тому 
що їх ціна менше залежить від приватної інформації, якою воло-
діють менеджери. Якщо для оцінки акцій інвесторам потрібно 
знати і вартість активів компанії, і вартість її інвестиційних мож-
ливостей, то оцінити, як повинні котируватися борги компанії, 
простіше, особливо якщо вони забезпечені заставою. Для цього 
досить оцінити вартість заставного майна. З цієї логіки випливає, 
що випуск акцій — це негативний сигнал для ринку. Таким чи-
ном, модель пропонує можливе пояснення такому факту, що ого-
лошення про розміщення додаткового випуску викликає падіння 
цін акцій. Згодом модель була розширена з урахуванням можли-
вості випуску гібридних фінансових інструментів. Конвертовані 
облігації, що поєднують характеристики акції та облігації, за пе-
ревагами посіли місце між акціями та облігаціями. 
Поєднаємо тепер висновки моделі боргу Майєрса і моделі 

Майєрса—Мажлуфа. Найвигіднішим є фінансування за рахунок 
внутрішніх джерел, потім ідуть боргові кошти, конвертовані об-
лігації і випуск акцій, тобто є чіткий пріоритет тих чи інших фі-
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нансових інструментів. Цей висновок дістав назву «теорія поряд-
ку клювання» (pecking order theory). Ця теорія може пояснити, 
чому зрілі компанії США майже ніколи не розміщають додатко-
вих випусків акцій, а віддають перевагу борговому фінансуванню. 
Однак так чинять тільки у США, але аж ніяк не в інших країнах. 
Модель Майєрса—Мажлуфа дала поштовх для розвитку без-

лічі варіацій. Деякі моделі дають результати, схожі з результата-
ми Майєрса—Мажлуфа, але за інших припущень. Наприклад, у 
двох працях М. Нерейанана, Хенкеля і Дж. Зехнера логіка така: 
коли єдиний доступний для спостереження сигнал — це випуск 
акцій, тобто сам факт того, що проект реалізується, ціна акцій різ-
них компаній (з ефективними й неефективними проектами) усе-
реднюватиметься ринком. У цьому разі ціна акцій компаній з низь-
кими інвестиційними можливостями буде завищена, і компанії 
виграють від випуску переоцінених акцій. Ця переоцінка може 
компенсувати збитки, які отримані в результаті реалізації проек-
ту з від’ємним значенням чистої зведеної вартості. У результаті в 
інвестиційний портфель компанії можуть бути відібрані проекти 
з від’ємною прибутковістю. В обох цих моделях борг знижує 
проблему переінвестування. У М. Нерейанана — оскільки борг 
менше переоцінений, у Р. Хенкеля і Дж. Зехнера — виходячи з 
логіки моделі Майєрса. У цілому в моделях типу Майєрса—Маж-
луфа за допомогою зміни структури капіталу розв’язуються проб-
леми недо- і переінвестування. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕНЕДЖМЕНТ  
СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ  
ПІДПРИЄМСТВА 

Бачити — не важко, важко передбачити  
і прийняти рішення. 

Б. Франклін 

4.1. Ризики управління структурою ка-
піталу. 

4.2. Фінансово-економічні механізми уп-

равління структурою капіталу під-

приємства. 

4.3. Оптимальна та цільова структу-
ра капіталу. 

4.4. Технологія оптимізації структу-
ри капіталу. 

 

Ключові поняття
 

фінансовий важіль, операційний важіль, ці-
льова структура капіталу, оптимальна 
структура капіталу, критерії оптимізації,  
методи оптимізації структури капіталу, 
технологія оптимізації структури капі-
талу 
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4.1. Ризики управління структурою капіталу 

Хто купує зайве, врешті-решт продає необхідне. 

Бенджамін Франклін 

У процесі менеджменту фінансової діяльності підпри-
ємства виникає об’єктивна необхідність вибору реальних або фі-
нансових активів для вкладення капіталу і прийняття рішення 
про джерела фінансування активів корпорації (оборотних і не-
оборотних), тобто рішення щодо структури капіталу. Якщо розг-
лядати всю діяльність корпорації як безупинний процес прийняття 
інвестиційних проектів, то фінансові рішення — це рішення про 
фінансування проектів, обґрунтування та вибір фінансових 
джерел. Проблема вибору виникає з двох причин. По-перше, вар-
тість різних елементів капіталу неоднакова, і якщо підприємство 
залучає дешевий позиковий капітал, то його власник може значно 
підвищити прибутковість власного капіталу (ця вища прибутко-
вість є компенсацією за підвищений ризик). По-друге, комбіную-
чи елементи капіталу, можна підвищити ринкову оцінку всього 
капіталу підприємства. 
Фінансові рішення можуть бути довгостроковими, тобто та-

кими, що визначають джерела фінансування на тривалий період 
часу, і короткостроковими — рішеннями про фінансування по-
точних (короткострокових) потреб, пов’язаних із використанням 
оборотних (поточних) активів. Центральним моментом довго-
строкових фінансових рішень є вибір такого співвідношення вла-
сного і позикового капіталу, який би максимізував ринкову оцін-
ку всього капіталу: 

V = S + D, 

де V — ринкова оцінка всього капіталу; S — ринкова оцінка влас-
ного капіталу; D — ринкова оцінка позикового капіталу підпри-
ємства. Питання про можливість зміни величини V через різні 
співвідношення власного і позикового капіталу є дискусійним і 
потребує спеціального дослідження. 
Цілком природним є те, що в деяких випадках керівництво кор-

порації змушене залучати позиковий капітал. Причина полягає в 
обмеженості власних джерел фінансування, високій вартості влас-
ного капіталу, неможливості нульових дивідендів або нераціональ-
ності розміщення додаткової емісії акцій. Ухвалення рішення про за-
лучення позикового капіталу — це часто вимушене рішення, пов’я-
зане з ресурсним забезпеченням діяльності підприємства (рис. 4.1). 
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Використання коштів Джерела формування коштів

�  власний капітал;
�  довгострокові зобов’язання;
�  поточні зобов’язання

Пасиви

Зобов’язання

Активи

Необоротні активи

Оборотні активи

 

Рис. 4.1. Баланс: джерела формування та використання коштів 

Особливу роль у структурі капіталу відіграє власний капітал, в 
якому містяться всі зобов’язання перед власниками компанії. Саме 
величина власного капіталу та його структура значною мірою фор-
мують бренд успішної діяльності підприємства (рис. 4.2). Наведені 
співвідношення свідчать про те, що чиста вартість за балансовим ме-
тодом залежить від вартості всіх активів без зовнішніх зобов’язань. 

� статутний капітал;
� пайовий капітал;
� додатковий вкладений капітал;
� резервний капітал;
� нерозподілений прибуток

� Власний капітал (S) =
= Статутний капітал +
+ Пайовий капітал +
+ Додатково вкладений капітал +
+ Резервний капітал +
+ Нерозподілений прибуток
� Власний капітал (S) =
= Необоротні активи +
+ Оборотні активи –
– Довгострокові зобов’язання –
– Поточні зобов’язання
� Власний капітал (S) =
= Валюта (сума) балансу –
– Зовнішні довгострокові та
поточні зобов’язання

Необоротні
активи

Оборотні
активи

Власний капітал
(S)

Довгостроковий
позиковий капітал

(D)

Поточні
зобов’язання

 

Рис. 4.2. Структура власного капіталу 
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Для управління структурою капіталу принципове значення 
має виділення в загальній величині ризику підприємства двох йо-
го складових — фінансового та комерційного ризиків (рис. 4.3). 

Фінансовий Комерційний

Ризик підприємства

при використанні
позикового
капіталу

ризик
підприємницької

діяльності

Фактори впливу на рівень ризику

Управління ризиком

фінансовий важіль операційний важіль

• попит;
• ціни;
• рівень витрат

• ринок інвестицій;
• інфляція;
• курс валют;

 

Рис. 4.3. Ризики управління структурою капіталу 

Фінансовий ризик — додатковий ризик, який виникає у власни-
ків капіталу в результаті залучення позикового капіталу. Управ-
ління фінансовим ризиком для прийняття рішень щодо структури 
капіталу здійснюється на основі механізму фінансового важеля. 

Комерційний ризик — ризик комерційної діяльності підприєм-
ства (негарантованість фінансового результату: операційного та 
чистого прибутку) при 100-процентному власному фінансуванні. 
На підприємстві, що не використовує позикових коштів, загаль-
ний ризик збігається з комерційним. 
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Підприємство завжди характеризується визначеним ступенем 
ризику, пов’язаним з виробничою і реалізаційною діяльністю, — 
це комерційний ризик. Коли залучаються позикові кошти, цей 
ризик розділяється і велика його частка перекладається тільки на 
одну групу інвесторів — власників підприємства. 
Комерційний ризик визначається як негарантованість (імовір-

нісний характер) відповідного рівня прибутковості активів. При-
бутковість активів — це відношення чистого прибутку до вели-
чини активів, що використовуються в господарській діяльності. 
Якщо підприємство не залучає позикові кошти, то комерційний 
ризик може оцінюватися за ступенем негарантованості рівня 
прибутковості власного капіталу. 
Комерційний ризик залежить від ряду факторів, найбільш зна-

чущими з яких є такі: 
• стабільність попиту. Якщо попит на продукцію або послуги 

підприємства стабільний, то стабільним буде й обсяг реалізованої 
продукції (N) і дохід від реалізації (як добуток обсягу реалізова-
ної продукції у натуральному вимірюванні на ціну одиниці про-
дукції — PN). За інших однакових умов чим стабільнішим є по-
пит, тим менше коливається реалізаційний дохід, операційний і 
чистий прибуток — тим менший комерційний ризик; 

• стабільність цін на продукцію, що випускається. Чим більш 
нестабільними є ціни Р, тим більш можливі відхилення доходу 
від реалізації продукції і відповідно чистого прибутку і тим біль-
ший комерційний ризик; 

• стабільність цін на сировину, матеріали і комплектуючі. 
Підприємства, витрати яких містять високу частку матеріалів і 
комплектуючих, ціни на які нестабільні, характеризуються ви-
щим ступенем комерційного ризику; можливість згладжувати ко-
ливання чистого прибутку, викликані зміною цін на сировину і 
матеріали, зміною цін на продукцію, що випускається, — це елас-
тичність попиту за ціною. Чим нееластичніший попит, тим біль-
ше можливостей підвищувати ціну на продукцію, що випускаєть-
ся, у відповідь на підвищення цін на сировину. Політика 
підвищення цін у такій ситуації може компенсувати падіння при-
бутку через зростання витрат. Чим більша можливість через змі-
ну цін впливати на результат, тим нижчий рівень комерційного 
ризику. Цей фактор має принципове значення в періоди високої 
інфляції; 

• якщо у витратах підприємства високою є частка постійних 
витрат, то при зниженні реалізаційного доходу ці витрати значно 
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знижуватимуть (робитимуть нестійким) обсяг чистого прибутку, 
тож комерційний ризик буде високим. 
Управління співвідношенням постійних і змінних витрат (ко-

мерційним ризиком підприємства) здійснюється на основі меха-
нізму операційного важеля. 

4.2. Фінансово-економічні  
механізми управління структурою  

капіталу підприємства 

Великий прибуток компанії — найкращий рецепт для її  
фінансового здоров’я, про який колись доводилося чути. 

Джейн Остін 

Фінансовий важіль як механізм управління  
структурою капіталу 

Прийняття рішень щодо структури капіталу спричиняє 
необхідність кількісного оцінювання вигід і ризиків, пов’язаних 
із формуванням фінансового важеля (financial leverage). У сучас-
ній економічній літературі вирізняють два підходи до такого оці-
нювання — європейський і американський. 

Європейський підхід 

Фінансовий важіль — це рівень впливу використання 
підприємством позикових коштів на зміну чистої рентабельності 
власного капіталу. 
Коефіцієнт фінансового важеля — це частка позикового ка-

піталу в загальній його сумі. 
Перш ніж визначити показник ефекту фінансового важеля, ро-

зглянемо таку ситуацію. Два підприємства А і В працюють з од-
наковим рівнем економічної рентабельності (валової рентабель-
ності активів), який дорівнює 20 %. Відмінність між підпри-
ємствами полягає в тому, що одне з них (А) не користується 
позиковим капіталом і не емітує облігації, а друге (В) — залучає 
позикові кошти. У підприємства А активи в сумі 1 млн грн сфор-
мовані за рахунок власних коштів. У підприємства В: активи —  
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1 млн грн; джерела формування — 500 тис. грн власних коштів та 
500 тис. грн позикових коштів, вартістю 10 % річних. 
Якщо припустити, що підприємства не платять податків, то під-

приємство А отримує прибуток 200 тис. грн (1000 тис. грн · 0,2 = 
= 200 тис. грн) виключно за рахунок експлуатації власного капіталу, 
який забезпечує всі активи. Рентабельність власного капіталу (Rв.к) 
такого підприємства становитиме 20 % (200 тис. грн : 1000 тис. грн ·   
·  100 % = 20 %). Підприємство В спочатку має виплатити процен-
ти за користування позиковим капіталом, які становлять 50 тис. грн 
(500 тис. грн ·  0,1 = 50 тис. грн). Рентабельність власного капі-
талу в такому разі дорівнюватиме 30 % ((200 – 50) тис. грн :  
: 500 тис. грн ·  100 % = 30 %). 
Отже, за умови однакового рівня економічної рентабельності 

20 % підприємства мають різний рівень рентабельності власного 
капіталу, яка обумовлена різною структурою фінансових джерел 
формування капіталу. Ця різниця в 10 процентних пунктів (30 % – 
– 20 % = 10 %) називається ефектом фінансового важеля. 
Ефект фінанансового важеля — це показник, який відбиває 

рівень додатково одержаного чистого прибутку на власний капі-
тал залежно від частки використаного позикового капіталу. 
Якщо ввести в попередньо прийняті розрахунки рівень опо-

даткування прибутку (25 %), то чиста рентабельність власного 
капіталу підприємства А дорівнюватиме 15 %, а підприємства  
В — 22,5 % (табл. 4.1). За проведеним розрахунком у разі ставки 
оподаткування 25 % ефект фінансового важеля знизиться на 
7,5 % (10 % · (1 – 0,25) = 7,5 %). 

Таблиця 4.1 

РОЗРАХУНОК ЧИСТОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

Показник Підприємство А Підприємство В 

1. Капітал підприємства, тис. грн 1000 1000 

― власний  1000 500 

― позиковий — 500 

2. Операційний прибуток, тис. грн 200 200 

3. Плата за користування позиковим ка-
піталом, тис. грн 

— 50 

4. Прибуток до оподаткування, тис. грн 200 150 

5. Податок на прибуток, тис. грн 50 37,5 

6. Чистий прибуток, тис. грн 150 112,5 
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7. Чиста рентабельність власного ка-
піталу (фінансова рентабельність), % 

15 22,5 

У рамках застосування європейського підходу формулу для 
обчислення ефекту фінансового важеля можна записати так: 

( )( )
S

D
Rt kd−−= ав.вф. 1Е , 

де вф.Е  — ефект фінансового важеля; t — ставка податку на при-

буток; ав.R  — коефіцієнт валової рентабельності активів (еконо-

мічна рентабельність), %; kd —вартість позикового капіталу (се-
редня процентна ставка за користування позиковим капіталом), %; 
D — обсяг використаного позикового капіталу; S — обсяг влас-
ного капіталу підприємства. 
Визначимо ефект фінансового важеля для розрахункової си-

туації: 

( ) ( ) .%5,7
500

500
%10–%200,25–1Е вф. =⋅⋅=  

Проаналізуємо складові формули. 
Податковий коректор фінансового важеля (1 – t) майже не 

залежить від діяльності підприємства, тому що ставка податку на 
прибуток встановлюється законодавчо. Разом з тим у процесі уп-
равління фінансовим важелем диференційований податковий ко-
ректор може бути використаний у таких випадках: 
а) якщо для різних видів діяльності підприємства встановлені 

диференційовані ставки оподаткування прибутку; 
б) якщо для окремих видів діяльності підприємство викорис-

товує податкові пільги з прибутку; 
в) якщо окремі дочірні фірми підприємства здійснюють свою 

діяльність у вільних економічних зонах своєї країни, де діє піль-
говий режим оподаткування прибутку; 
г) якщо окремі дочірні фірми підприємства здійснюють свою 

діяльність у державах із нижчим рівнем оподаткування прибутку. 
У цих випадках, здійснюючи вплив на галузеву або регіональ-

ну структуру виробництва (а відповідно і на склад прибутку за 
рівнем його оподатковування), можна за рахунок зниження серед-
ньої ставки оподаткування прибутку підвищити вплив податко-
вого коректора фінансового важеля на величину ефекту (за інших 
однакових умов). 
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Диференціал фінансового важеля ( )dkR −ав.  — це різниця між 

економічною рентабельністю активів і середньою процентною 
ставкою, що сплачується за користування позиковими коштами. 
Вона є головною умовою формування додатного значення ефекту 
фінансового важеля. Цей ефект проявляється тільки в тому разі, 
коли обсяг валового прибутку, який генерують активи підприєм-
ства, перевищує середній розмір процентів за використовуваний 
кредит (включаючи не тільки його пряму ставку, а й інші питомі 
витрати, які пов’язані з залученням, страхуванням та обслугову-
ванням коштів), тобто за умови додатної величини диференціала 
фінансового важеля. Чим вище додатне значення диференціала 
фінансового важеля, тим вищим за інших однакових умов буде 
його ефект. 
У зв’язку з високою динамічністю цього показника він потре-

бує постійного моніторингу процесу управління ефектом фінан-
сового важеля. Цей динамізм обумовлений дією ряду факторів. 
Насамперед, у період погіршення кон’юнктури фінансового рин-
ку (передовсім скорочення на ньому обсягу пропозиції вільного 
капіталу) вартість позикових коштів може різко зрости і при 
цьому перевищувати рівень валового прибутку, який генерується 
активами підприємства. 
Крім того, за рахунок підвищення частки використовуваного 

позикового капіталу зниження фінансової стійкості підприємства 
призводить до збільшення ризику його банкрутства, що змушує 
кредиторів збільшувати рівень процентної ставки за кредит з 
урахуванням включення в неї премії за додатковий фінансовий 
ризик. За певного рівня цього ризику (а відповідно й рівня загаль-
ної процентної ставки за кредит) диференціал фінансового важе-
ля може бути зведений до нуля (при цьому використання позико-
вого капіталу не дасть приросту чистої рентабельності власного 
капіталу) і навіть мати від’ємну величину (яка знизить рентабель-
ність власного капіталу, тому що частина чистого прибутку, яку 
генерує власний капітал, спрямовуватиметься на обслуговування 
використовуваного позикового капіталу за високими процентни-
ми ставками). 
Нарешті, в період погіршення кон’юнктури товарного ринку 

скорочується обсяг реалізації продукції, а відповідно й величина 
валового прибутку підприємства від операційної діяльності. За 
цих умов від’ємна величина диференціала фінансового важеля 
може формуватися навіть при незмінних ставках за кредит за ра-
хунок зниження коефіцієнта валової рентабельності активів. 
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Формування від’ємного значення диференціала фінансового 
важеля з кожної зазначеної причини завжди призводитиме до 
зниження коефіцієнта фінансової рентабельності. У такому разі 
використання підприємством позикового капіталу дасть негатив-
ний ефект. 
Плече фінансового важеля (D/S) мультиплікує позитивний 

або негативний ефект, який отримується за рахунок відповідного 
значення його диференціала. При додатному значенні диферен- 
ціала будь-який приріст коефіцієнта фінансового важеля викли-
катиме ще більший приріст коефіцієнта рентабельності власного 
капіталу, а при від’ємному значенні диференціала приріст коефі-
цієнта фінансового важеля вестиме до ще більшого темпу зни-
ження коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Інакше ка-
жучи, приріст коефіцієнта фінансового важеля мультиплікує ще 
більший приріст його ефекту (позитивного або негативного за-
лежно від додатної або від’ємної величини диференціала фінан-
сового важеля). І навпаки, зниження коефіцієнта фінансового ва-
желя призводитиме до зворотного результату, знижуючи ще біль-
шою мірою його позитивний чи негативний ефект. 
Отже, при незмінному диференціалі, коефіцієнт фінансового 

важеля є головним генератором як зростання суми і рівня спів-
відношення прибутку і власного капіталу, так і фінансового ри-
зику втрати прибутку. Аналогічно, у разі незмінного коефіцієнта 
фінансового важеля позитивна або негативна динаміка його ди-
ференціала генерує як зростання суми і рівня прибутку на влас-
ний капітал, так і фінансовий ризик його втрати. 
Знання механізму впливу фінансового важеля на рівень при-

бутковості власного капіталу і рівень фінансового ризику дає 
змогу цілеспрямовано управляти як вартістю, так і структурою 
капіталу підприємства. 
Більшість західних економістів вважає, що ефект фінансового 

важеля оптимально має дорівнювати 1/3—1/2 рівня економічної 
рентабельності активів. Саме в такому разі ефект фінансового ва-
желя може компенсувати податкові платежі та забезпечити нор-
мальний рівень віддачі на власні кошти. Крім того, за умови такого 
співвідношення між ефектом фінансового важеля та економічною 
рентабельністю значно знижується рівень акціонерного ризику. 
Проаналізуємо графік (рис. 4.4), за допомогою якого можна ви-

значити відносно безпечні значення економічної рентабельності, фі-
нансової рентабельності, середньої процентної ставки за користуван-
ня позиковим капіталом і плеча фінансового важеля. Наприклад, для 
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досягнення 33-відсоткового співвідношення між ефектом фінансово-
го важеля й економічної рентабельності активів бажано мати: 
― плече фінансового важеля 0,75 за умови, що dkR 3ав. = ; 

― плече фінансового важеля 1,0 за умови, що dkR 2ав. = ; 

― плече фінансового важеля 1,5 за умови, що .5,1ав. dkR =  
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Рис. 4.4. Варіанти та умови залучення позикових коштів 

Американський підхід 

Фінансовий важіль характеризує використання підп-
риємством позикових коштів, які впливають на чутливість змін 
величини чистого прибутку. 
Ефект фінансового важеля — це відношення темпу зростан-

ня чистого прибутку (Пч) до темпу зростання операційного при-
бутку (По). 
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Аналіз даних табл. 4.2 свідчить про те, що чим більша частка 
позикового капіталу в загальній його сумі, тим чутливішим вияв-
ляється чистий прибуток до зміни операційного. Так, коли підпри-
ємство фінансує свою діяльність тільки за рахунок власних кош-
тів, темп зростання чистого прибутку (ΔПч/Пч = 10 %) дорівнює 
темпу зростання операційного прибутку (ΔПо/По = 10 %), і відпо-
відно ефект фінансового важеля дорівнює 1 (10 % : 10 % = 1,0). Із 
залученням позикових коштів темп зростання чистого прибутку 
(варіант 2: ΔПч/Пч = 11,1 %; варіант 3: ΔПч/Пч = 14,3 %) перевищує 
темп зростання операційного прибутку (ΔПо/По = 10 %). Ефект фі-
нансового важеля відповідно дорівнює: 

Варіант 2: Еф.в = 11,1 % : 10,0 % = 1,11. 

Варіант 3: Еф.в = 14,3 % : 10,0 % = 1,43. 

Таблиця 4.2 

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТУ ФІНАНСОВОГО ВАЖЕЛЯ  
В РАМКАХ АМЕРИКАНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ 

Показник 
Варіант структури капіталу 

1 2 3 

Вихідні дані 

1. Власний капітал, тис. грн 1000 800 400 

2. Позиковий капітал, тис. грн 0 200 600 

3. Вартість позикових коштів, тис. грн — 20 20 

4. Операційний прибуток, тис. грн 400 400 400 

5. Ставка податку на прибуток, % 25 25 25 

Результати 

6. Проценти за користування кредитом, тис. грн 
(р.2 ·  р.3 : 100) 

0 40 120 

7. Прибуток до оподаткування, тис. грн (р.4 – р.6) 400 360 280 

8. Чистий прибуток, тис. грн (р.7 · (1 – р.5 : 100)) 300 270 210 

9. Чиста рентабельність власного капіталу, %  
(р.8 : р.1 ·  100) 

30,0 33,75 52,5 

10. Зростання операційного прибутку на 10 %, 
тис. грн (р.4 ·  1,1) 

440 440 440 

11. Чистий прибуток за умови зростання опера-
ційного, тис. грн ((р.10 – р.6) · (1 – р.5 : 100)) 

330 300 240 

12. Темп приросту чистого прибутку, %  
((р.11 – р.8) : р.8 ·  100) 

10,0 11,1 14,3 
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13. Чиста рентабельність власного капіталу  
за умови зростання операційного прибутку, % 
(р.11 : р.1 ·  100) 

33,0 37,5 60,0 

14. Темп приросту чистої рентабельності влас-
ного капіталу, % ((р.13 – р.9) : р.9 ·  100) 

10,0 11,1 14,3 

15. Ефект фінансового важеля, % (р.12 : 10) або 
(р.14 : 10) 

1,0 1,11 1,43 

На основі математичних перетворень формули маємо: 

Пч = (По – kd) ·  (1 – t); 

ΔПч = (ΔПо – Δkd) ·  (1 – t) = ΔПo ·  (1 – t), 

де kd — проценти за користування позиковим капіталом у грошо-
вих одиницях, Δkd = 0, оскільки зміна операційного прибутку не 
впливає на вартість позикових коштів. 
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звідси Еф. в = По/(По – kd).  
Факторами, що визначають величину фінансового важеля, є 

величина операційного прибутку та процентів, які сплачує підп-
риємство протягом розрахункового періоду. Податкова ставка на 
прибуток не впливає на величину ефекту. 
Розрахуємо ефект фінансового важеля для варіантів 2 і 3 струк-

тури капіталу: 

Еф. в2 = 400 : (400 – 40) = 1,11; 

Еф. в3 = 400 : (400 – 120) = 1,43. 

У сучасній економічній літературі описано ще один підхід до 
визначення фінансового важеля, який полягає в тому, що на його 
основі можна вимірювати рівень фінансового ризику, пов’я-
заного з нестачею для відповідних розрахунків прибутку, який 
залишається в розпорядженні підприємства. Тобто йдеться про 
ризик не розрахуватися за зобов’язаннями, джерелом виплати 
яких є чистий прибуток. Причиною виникнення такого ризику є 
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наявність обов’язкових платежів, які мають бути сплачені з чис-
того прибутку, а саме: дивіденди за привілейованими акціями, 
проценти за облігаціями, які емітує підприємство, основні суми 
боргу за банківськими кредитами, штрафні санкції, які підля-
гають сплаті до бюджету. 

( )платежі язковіОбов’–прибуток Чистий:прибуток ЧистийЕ вф. = . 

Проаналізуємо, які фактори впливають на величину фінансо-
вого важеля в рамках застосування даного підходу. За розрахун-
ками, наведеними в табл. 4.3, можна зробити такі висновки: 

Таблиця 4.3 

РОЗРАХУНОК ЕФЕКТУ ФІНАНСОВОГО ВАЖЕЛЯ 1 

Показник 
Варіант 

І ІІ ІІІ ІV 

1. Прибуток до оподаткування, тис. грн 200 200 200 200 

2. Ставка податку на прибуток, % 35 20 50 80 

3. Чистий прибуток, тис. грн 130 160 100 40 

4. Сума обов’язкових витрат і платежів із 
чистого прибутку, тис. грн 

30 30 30 30 

5. Чистий прибуток за мінусом суми 
обов’язкових платежів, тис. грн 

100 130 70 10 

6. Ефект фінансового важеля (р.3 : р.5) 1,3 1,23 1,43 4,0 

 
1. При зміні ставки податку на прибуток і постійній сумі 

обов’язкових витрат і платежів з чистого прибутку ступінь фі-
нансового ризику зростає зі збільшенням ставки податку на при-
буток. Це пояснюється тим, що з підвищенням ставки податку 
збільшується частка обов’язкових платежів у складі чистого при-
бутку. У варіанті IV такі платежі дорівнюють 75 % чистого при-
бутку. 

2. Якби підприємство регулювало величини обов’язкових 
платежів залежно від своїх фінансових можливостей, тобто, на-
приклад, у II варіанті збільшило їх з огляду на низьку ставку по-
датку на прибуток, у IV варіанті зменшило і т. д., то підтвердився 
б висновок про те, що низька ставка податку на прибуток знижує 
ступінь фінансового ризику. За відсутності гнучкої фінансової 
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політики чим вища ставка податку на прибуток, тим вищий  
ризик. 

3. Якщо співвідношення суми прибутку до оподаткування і 
чистого прибутку за винятком обов’язкових витрат і платежів 
змінюється меншою мірою або в іншому напрямі, ніж ставка по-
датку на прибуток, то рівень фінансового ризику вирішальною 
мірою залежить від цього співвідношення. Зіставимо, наприклад, 
II і IV варіанти таблиці: ставка податку на прибуток у IV варіанті 
в 4 рази вища, ніж у II, а чистий прибуток за мінусом обов’яз-
кових платежів у 13 раз менший. У результаті рівень фінансового 
важеля більш ніж у 3 рази підвищився (13 : 4 = 3,25; 4 : 1,23 = 
3,25). 
Ми розглянули, як змінюється рівень фінансового ризику залеж-

но від зміни ставки податку на прибуток за інших незмінних умов. 
Проаналізуємо тепер, як впливають інші фактори на ступінь фі-
нансового ризику. У табл. 4.4 розрахуємо, як він зміниться, якщо в 
умові табл. 4.3 змінити суму прибутку до оподаткування. 

Таблиця 4.4 

РОЗРАХУНОК ЕФЕКТУ ФІНАНСОВОГО ВАЖЕЛЯ 2 

Показник 
Варіант 

І ІІ ІІІ ІV 

1. Прибуток до оподаткування, тис. грн 400 100 700 1500 

2. Ставка податку на прибуток, % 35 20 50 80 

3. Чистий прибуток, тис. грн 260 80 350 300 

4. Сума обов’язкових витрат і платежів із 
чистого прибутку, тис. грн 

30 30 30 30 

5. Чистий прибуток за мінусом суми 
обов’язкових платежів, тис. грн 

230 50 320 270 

6. Ефект фінансового важеля (р.3 : р.5) 1,13 1,6 1,09 1,11 

Отже, при зміні величини прибутку до оподаткування і збере-
женні суми обов’язкових платежів і витрат за рахунок чистого 
прибутку ставки податку на прибуток відіграють мінімальну роль 
у формуванні фінансового важеля. Рівень фінансового важеля 
майже однаковий у варіантах I, III і IV, хоча всі інші параметри 
суттєво різняться. 
Практичний висновок із розрахунків полягає в такому. За ве-

ликої суми прибутку до оподаткування і низької частки у складі 
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чистого прибутку обов’язкових витрат і платежів рівень ризику 
мало залежить від ставки податку на прибуток. 
Змінимо тепер ще одну умову розрахунку — суму обов’язкових 

витрат і платежів з чистого прибутку. У табл. 4.5 порівняно з по-
передньою змінено значення лише цього показника. Для одержан-
ня чіткіших висновків обов’язкові витрати і платежі збережено в 
однакових розмірах для всіх варіантів, але істотно змінено. Лише у 
II варіанті максимально можлива сума таких платежів є значно 
нижчою, ніж в інших варіантах, тому що верхньою межею в усіх 
випадках є сума чистого прибутку. Отже, ступінь фінансового ри-
зику найбільшою мірою визначається часткою обов’язкових ви-
трат і платежів у складі чистого прибутку. Зрозуміло, що при їх 
збільшенні ризик зростає, але в разі дуже великої частки він зрос-
тає багаторазово: у варіанті I сума таких платежів зросла порівня-
но з умовами попередньої таблиці в 3,3 разу, а ступінь ризику — у 
23 рази; у варіанті IV сума обов’язкових платежів також істотно 
збільшилася, але частка їх у чистому прибутку значно нижча, ніж 
у варіанті I, і ступінь ризику збільшився, але не настільки різко, як 
у I варіанті. За умов II варіанта, незважаючи на невеликі суми при-
бутку до оподаткування і чистого прибутку, низька частка 
обов’язкових платежів стає єдиним фактором, що істотно знижує 
ступінь фінансового ризику. 

Таблиця 4.5 

РОЗРАХУНОК ЕФЕКТУ ФІНАНСОВОГО ВАЖЕЛЯ 3 

Показник 
Варіант 

І ІІ ІІІ ІV 

1. Прибуток до оподаткування, тис. грн 400 100 700 1500 

2. Ставка податку на прибуток, % 35 20 50 80 

3. Чистий прибуток, тис. грн 260 80 350 300 

4. Сума обов’язкових витрат і платежів із 
чистого прибутку, тис. грн 

200 10 150 100 

5. Чистий прибуток за мінусом суми 
обов’язкових витрат і платежів, тис. грн 

60 70 300 200 

6. Ефект фінансового важеля (р.3 : р.5) 4,3 1,14 1,17 1,15 

 
Отже, загальний рівень фінансового ризику залежить від ряду 

факторів, але найбільш кількісно значущим чинником є частка 
обов’язкових витрат і платежів з чистого прибутку в загальній 
його сумі. 
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Практично це означає, що для зниження ступеня фінансового 
ризику підприємство в межах своїх можливостей має регулювати 
розміри своїх зобов’язань, які воно мусить обов’язково викону-
вати незалежно від величини отриманого прибутку. Це особливо 
важливо, якщо в перспективі передбачається зниження з будь-
яких причин величини чистого прибутку. У такому разі необхід-
но погоджувати з можливим ступенем фінансового ризику диві-
денди за привілейованими акціями, проценти за облігаціями, про-
центи за кредити. 

Операційний важіль як фактор  
комерційного ризику підприємства 

Термін «важіль» означає, що незначна зміна будь-
якого фактора (у цьому разі зміна обсягу реалізації або ціни) веде 
до значної зміни результату (операційного прибутку і рівня при-
бутковості капіталу). Операційний важіль (як співвідношення по-
стійних і змінних витрат) потенційно дає змогу впливати на ве-
личину операційного і чистого прибутку. Для використання 
операційного важеля велике значення має групування витрат 
суб’єкта господарювання відносно обсягів виробництва продук-
ції на постійні, змінні та мішані. Критерієм поділу є поведінка 
витрат залежно від зміни обсягу виробництва.  
Операційна діяльність характеризується наявністю постійних, 

змінних і мішаних витрат (рис. 4.5), причому їх групування зале-
жить від тривалості періоду і швидкості зміни обсягу виробницт-
ва. На довгостроковому часовому проміжку майже всі витрати 
будуть змінними, тому що постійне нарощування виробництва 
потребує і збільшення оборотних активів, і заміни необоротних. 
Для короткострокового часового інтервалу допустиме виділення 
названих груп витрат. У процесі аналізу змінних і постійних ви-
трат необхідно окреслювати релевантний період: структура ви-
трат, сумарні постійні і змінні витрати на одиницю продукції за-
лишаються незмінними лише у визначеному періоді і за певного 
обсягу виробництва. 
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Витрати Мішані
Змінні

Постійні

Обсяг виробництва
 

Рис. 4.5. Види операційних витрат 
Крім того, необхідно пам’ятати про характер руху витрат (су-

марних і на одиницю продукції) у відповідь на зміну обсягу вироб-
ництва. Ігнорування особливостей поводження витрат (табл. 4.6) 
може мати негативні наслідки для бізнесу. 

Таблиця 4.6 

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ПОСТІЙНИХ І ЗМІННИХ ВИТРАТ ЗА УМОВИ  
ЗМІНИ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА (ЗБУТУ) У РЕЛЕВАНТНОМУ ПЕРІОДІ 

Обсяг  
виробництва 

(збуту) 

Змінні витрати Постійні витрати 

сумарні 
на одиницю 
продукції 

сумарні 
на одиницю 
продукції 

Зростає збільшуються незмінні незмінні зменшуються 

Зменшується зменшуються незмінні незмінні збільшуються 

 
До постійних витрат належать насамперед контрактні витра-

ти (орендна плата за користування необоротними активами, 
страхові внески, податок на майно, абонементна плата реєстрато-
ру і т. ін.). Графічно постійні витрати можуть бути зображені у 
вигляді прямої, яка паралельна осі обсягу виробництва. 

Мішаними витратами є ті, які в разі незначної зміни обсягу 
виробництва зберігаються постійними, а при перевищенні певно-
го рівня цього показника стрибкоподібно зростають (транспортні 
витрати, витрати на рекламу, заробітна плата управлінського персо-
налу і т. д.). У процесі аналізу мішані витрати необхідно розподі-
лити на постійні і змінні. 
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Змінні витрати змінюються пропорційно до зміни обсягу ви-
робництва (витрати сировини, матеріалів, споживання електрое-
нергії, заробітна плата персоналу за відрядної оплати праці). Ко-
жен елемент витрат реально має свою нелінійну залежність від 
обсягу виробництва (наприклад, придбання оптових партій сиро-
вини і матеріалів може допускати гнучку систему знижок, відряд-
на оплата праці може будуватися за прогресивною шкалою з ура-
хуванням обмежень за якістю і т. ін.). 
Для побудови моделі операційного важеля допускається наяв-

ність лінійної залежності величини змінних витрат (AVC) від об-
сягу випуску (N). Графічно положення прямої змінних витрат ви-
значатиметься величиною змінних витрат на одиницю продукції 
AVC — кутом нахилу прямої v. Чим гостріший кут нахилу v 
(рис. 4.6), тим менша за інших однакових умов потреба в оборот-
ному капіталі і більше можливостей для зростання операційного 
прибутку. 
Загальна величина операційних витрат ТС графічно має ви-

гляд прямої, що виходить з осі ординат на рівні постійних витрат 
(ТС = AVC ·  N + F, рис. 4.7, а). Нелінійну залежність витрат від 
обсягу виробництва зображено на рис. 4.7, б. 

 
Змінні
витрати

Змінні
витрати

v

Змінні
витрати

v
v

0 0 0Обсяг виробництва
б

Обсяг виробництва
в

Обсяг виробництва
а  

Рис. 4.6. Змінні витрати на одиницю продукції 
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Рис. 4.7. Залежність загальної величини витрат  
від обсягу виробництва 
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Рис. 4.8. Лінійна залежність 
від обсягу виробництва 

Рис. 4.9. Нелінійна залежність 

Графічне зображення моделі операційного важеля за умови 
припущення про лінійну залежність реалізаційного доходу від 
обсягу виробництва дає змогу окреслити сферу додатного опера-
ційного прибутку (віддачі на весь капітал) при перевищенні де-

якого граничного обсягу виробництва крN  (обсягу операційної 

беззбитковості). При цьому не розглядаються витрати за користу-
вання позиковим капіталом і не розглядається загальна беззбитко-
вість. Підприємство може бути операційно беззбитковим, але з ура-
хуванням необхідності відшкодування процентів за користування 
позиковим капіталом за умови одержання від’ємного значення чис-
того прибутку — фінансово збитковим. Для позначення цього об-
сягу виробництва використовуються різні терміни: «критична точ-
ка», «мертва точка», «точка окупності», «точка зламу» тощо. 
Припущення про лінійний характер зв’язку веде до висновку про 

необмеженість зони додатного операційного прибутку (рис. 4.8). 
Реально залежність доходу від обсягу виробництва має неліній-
ний характер (рис. 4.9) і навіть для короткострокового часового 
інтервалу існує друга критична точка, після якої збільшення ви-
робництва призводить до від’ємного значення операційного при-
бутку. Операційний важіль дає змогу при перевищенні точки 

операційної беззбитковості крN  забезпечувати швидше зростання 

операційного прибутку, ніж обсягу виробництва або цін. 
Проаналізуємо таку ситуацію: у звітному періоді підприємст-

во випускало 1000 одиниць продукції за ціною 50 грн за одиницю. 



 124

Загальна величина змінних витрат на виробництво і реалізацію 
продукції становила 20 000 грн, постійних — також 20 000 грн. 
Величина операційного прибутку звітного періоду дорівнює:  
По = 1000 шт. ·  50 грн – (20 000 грн + 20 000 грн) = 10 000 грн. 
Проаналізуємо, як зміна обсягу виробництва та реалізації про-

дукції (N) і ціни (Р) вплинуть на темп зміни операційного прибут-
ку підприємства.  

1. Нехай у розрахунковому періоді очікується, що обсяг вироб-
ництва і реалізації продукції збільшиться на 10 %. Величина опе-
раційного прибутку в розрахунковому періоді дорівнюватиме:  

( ) .грн00013грн000201,1грн00020грн501,1.шт1000Пo =+⋅−⋅⋅=  

Темп приросту операційного прибутку в розрахунковому році 
порівняно зі звітним становитиме: 

( ) %30%100
00010

0001000013
%Пo =⋅−=∆ N . 

Отже, у розрахунковому році зі збільшенням обсягу виробни-
цтва на 10 % величина операційного прибутку порівняно зі звіт-
ним роком збільшиться на 30 %. 

2. Припустимо, що в розрахунковому періоді очікується збіль-
шення цін на продукцію на 10 %. Величина операційного прибут-
ку в розрахунковому періоді дорівнюватиме: 

( ) .грн00015грн00020грн000201,1грн50.шт1000Пo =+−⋅⋅=  

Темп приросту операційного прибутку в розрахунковому році 
порівняно зі звітним становитиме: 

( ) %50%100
00010

0001000015
%Пo =⋅−=∆ P . 

У розрахунковому році зі збільшенням ціни на продукцію на 
10 % величина операційного прибутку порівняно зі звітним ро-
ком збільшиться на 50 %. 

3. Нехай у розрахунковому році очікується збільшення обсягу 
виробництва на 6 % з одночасним збільшенням ринкових цін на 
4 %. Величина операційного прибутку в розрахунковому періоді 
дорівнюватиме: 
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( ) грн.92013грн000201,06грн00020

04,1грн5006,1.шт1000Пo

=+⋅−
−⋅⋅⋅=

 

Темп приросту операційного прибутку в розрахунковому році 
порівняно зі звітним становитиме: 

( ) %2,39%100
00010

0001092013
%Пo =⋅−=∆ NP . 

У розрахунковому році зі збільшенням обсягу виробництва на 
6 % і цін на 4 % величина операційного прибутку збільшиться на 
39,2 % порівняно зі звітним роком.  
Отже, операційний прибуток і відповідно чистий прибуток 

змінюються непропорційно зі зміною обсягу виробництва та цін 
на продукцію. Відповідь на запитання: «На скільки відсотків змі-
ниться операційний прибуток, якщо обсяг виробництва або ціна 
зміняться на 1 %?» дає розрахунок показника «ефект операційно-
го важеля». 

Ефект операційного важеля — це 
• відсоткова зміна операційного прибутку при 1-відсотковій 

зміні обсягу реалізації: 

(%)

(%)
П

П

о

о

во.Е

N

NN ∆

∆

= ; 

• відсоткова зміна операційного прибутку при 1-відсотковій 
зміні ціни на продукцію: 

(%)

(%)
П

П

o

o

во.Е

Р

РP ∆

∆

= . 

На основі математичних перетворень ефект операційного ва-
желя дорівнює: 

• за обсягом: 
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о

р

во.
П

В
Е

VC
N

−
= , 

де рВ  — виручка від реалізації продукції (Вр = Р ·  N) у вартісно-

му вимірюванні; VC — загальна величина змінних витрат; 
• за ціною: 

.
П

В

о

р

во.Е =Р  

За умови дії двох факторів одночасно (змінюється і обсяг ви-
робництва, і ціна на продукцію) ефект операційного важеля дорі-
внює: 

,
%100

1 ЕЕЕ во.во.,во. I
І

І NN
N

РРNP ⋅+







+⋅⋅=  

де ІР, ІN — відповідно темпи зміни ціни та обсягу виробництва 
(реалізації) продукції у відсотках. 
На основі наведених формул розрахуємо ефект операційного 

важеля для ситуації, яку розглянуто вище: 

3
00010

0002000050
Е во. =−=N , 

5
00010

00050
Е во. ==Р . 

Значення ефекту операційного важеля за обсягом показує, що 
в разі зміни обсягу виробництва та реалізації продукції на 1 % 
операційний прибуток зміниться на 3 %. Так, за зростання обсягу 
виробництва на 10 % темп приросту операційного прибутку в ро-
зрахунковому періоді становитиме 30 % (3 ·  10 % = 30 %). За 
умови зміни цін на продукцію на 1 % операційний прибуток змі-
ниться на 5 % (про це свідчить значення ефекту операційного 
важеля за ціною Ео. в Р = 5 %). Так, зростання ринкових цін на 
10 % у розрахунковому періоді спричинило б збільшення опера-
ційного прибутку на 50 % (5 ·  10 % = 50 %). У разі дії двох фа- 
кторів одночасно, коли обсяг виробництва збільшився б на 6 %, а 
ціни на продукцію зросли б на 4 %, приріст операційного прибут-



 127

ку становив би 39,2 %, що підтверджує розрахунок ефекту опе-
раційного важеля за обсягом та ціною: 

.2,3963
100

6
145Е ,во. =⋅+







 +⋅⋅=NР  

4.3. Оптимальна та цільова  

структура капіталу 

Витрати завжди намагаються порівняти з доходами. 

Сіріл Норткон Паркінсон 

Фінансові рішення щодо структури капіталу — це вибір комп-
ромісу між ризиком і прибутковістю: 

• збільшення частки позикового капіталу посилює нестабіль-
ність значень чистого грошового потоку, тобто підвищує ризик; 

• вище значення частки позикового капіталу забезпечує біль-
шу прибутковість на власний капітал. 
Вибір впливає і на ринкову оцінку акцій та акціонерного капі-

талу: високий ризик призводить до зниження ціни акцій, а висока 
очікувана прибутковість підвищує їх ціну. 

Метою управління структурою капіталу є мінімізація витрат 
щодо залучення довгострокових джерел фінансування і тим са-
мим забезпечення власникам капіталу максимальної ринкової оцін-
ки вкладених ними коштів. 
Під оптимальною структурою капіталу розуміється таке 

співвідношення між власним і позиковим капіталом, яке забезпе-
чує оптимальне поєднання ризику і дохідності (прибутковості) і, 
отже, максимізує ціну акцій (або ринкову оцінку всього капіталу). 
Вибір коефіцієнта боргового навантаження в загальному ви-

гляді можна визначити за такими виразом: 
 

ГРОШОВІ ПОТОКИ ЛІВЕРЕДЖОВАНОЇ ФІРМИ —  
ГРОШОВІ ПОТОКИ ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ → МАХ 

 
Немає точної формули, за якою можна було б визначити оп-

тимальну структуру капіталу. Але вирішення цього питання пот-
ребує врахування ряду факторів (рис. 4.10). 
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Рис. 4.10. Фактори, які впливають на вибір  
оптимальної структури капіталу 

Підприємство в період функціонування позикового капіталу 
має генерувати такі грошові потоки, які за вирахуванням подат-
ків і боргових платежів були б достатніми для формування про-
гнозованого чистого прибутку. 
При залученні позикового капіталу фінансові труднощі і 

масштаби пов’язаних з цим витрат виникають частіше в ком-
паній з високим діловим ризиком. Тому на практиці вагома ча-
стка ризикованих проектів фінансується за рахунок власного 
капіталу. 
Імовірність фінансових труднощів значною мірою залежить 

від якості активів. Для інвесторів привабливішими для забезпе-
чення боргу є земля та нерухомість порівняно з ризикованими 
нематеріальними активами (навіть якщо це унікальні знання). 
Тому спостерігається тенденція, за якою обсяг позикового капі-
талу в компаній з високою часткою ризикованих нематеріальних 
активів менший порівняно з компаніями, де превалюють надійні 
фіксовані активи. 
Формування оптимальної структури капіталу значною мірою 

залежить від кредитного рейтингу компанії і рівня її прибутковос-
ті, які зумовлюють вільний доступ до джерел фінансових ресурсів. 
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Очевидним є те, що при визначенні боргового навантаження слід 
ураховувати витрати, які пов’язані з залученням капіталу, та по-
рівнювати їх з витратами на емісію і публічне розміщення акцій. 
Таким чином, оптимізація структури капіталу — це перма-
нентний процес адаптації до змін економічної ситуації, пов’я-
заних з макро- та мікроекономічними тенденціями. Оптимізація 
структури капіталу є складовою стратегії фінансування, в якій 
враховується ринкова позиція компанії, перспективні інвестицій-
ні можливості, прогнозовані грошові потоки, рівень ризиків, ди-
відендна політика. 
Довгострокове зростання вартості компанії можливе за умови, 

коли зміна фінансового важеля має позитивний вплив на опера-
ційний грошовий потік. 
Одним з основних етапів прийняття фінансових рішень щодо 

структури капіталу є аналіз факторів, які впливають на комер-
ційний ризик. Виходячи з оцінки комерційного ризику прийма-
ється рішення про допустимий рівень фінансового ризику й фор-
мується цільова структура капіталу. Під цільовою структурою 

капіталу розуміється таке співвідношення власного і позиково-
го капіталу, яке фіксує менеджер у процесі прийняття інвести-
ційних і фінансових рішень. Ця структура не є сталою, вона 
може змінюватися з часом у відповідь на зміну умов виробниц-
тва і реалізації, але в кожний конкретний момент керівництво 
підприємства має чітке уявлення про цільову структуру і всі 
фінансові рішення підпорядковуються завданню досягнення 
такої структури капіталу. Якщо фактична частка позикового ка-
піталу нижча, ніж у цільовій структурі, то збільшення капіталу 
здійснюється через розміщення облігаційної позики або залу-
чення довгострокових банківських кредитів. У тому разі, якщо 
частка позикового капіталу перевищує її значення в цільовій 
структурі, то рішення приймаються щодо вибору джерел збіль-
шення власного капіталу (нерозподілений прибуток, додаткова 
емісія акцій). 
Цільова структура капіталу не завжди є оптимальною. Це зу-

мовлено факторами, які впливають на конкретний вибір керівницт-
вом цільової структури, а саме: 

• оцінкою комерційного ризику, тобто ризику, який є власти-
вим для реальних активів. Передбачається відсутність позикового 
капіталу. Чим вищий комерційний ризик підприємства, тим ниж-
ча в цільовій структурі частка позикового капіталу; 

• оцінкою податкових умов. Головним стимулом залучення 
позикового капіталу є можливість зниження оподатковуваної ба-
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зи, що приводить до фактичного зниження вартості позикового 
капіталу. Якщо операційний прибуток може бути знижений через 
прискорену амортизацію або підприємство має податкові пільги, 
то переваги позикового фінансування знижуються. За відсутності 
можливості включення плати за позиковий капітал у собівартість 
продукції стимули залучення позикового капіталу такого виду 
вкрай низькі; 

• необхідністю збереження фінансової гнучкості, тобто збе-
реженням можливості й далі залучати позиковий капітал на тих 
самих умовах. Оптимальна структура капіталу не може не врахо-
вувати майбутню потребу в зростанні капіталу. Вичерпання в да-
ний момент усіх можливостей позики може довести підприємст-
во до краху. Оптимальна структура капіталу має допускати 
збереження резерву позикової потужності, щоб подальше залу-
чення капіталу було можливим. На випадок непередбачених фі-
нансових труднощів підприємство повинне завжди мати можли-
вість швидко залучити капітал. Отже, потенційна потреба в 
грошах у майбутньому впливає на формування цільової структу-
ри капіталу в даний момент; 

• стилем управління фінансами: консервативною чи агресив-
ною фінансовою політикою. Стиль управління залежить від пси-
хологічних особливостей команди керівників, ступеня концент-
рації в їхніх руках капіталу, можливості виходу на світові фінан-
сові ринки. Зміна умов функціонування корпорації приводить до 
зміни цільової структури капіталу. 

4.4. Технологія оптимізації 
структури капіталу 

Кредитори мають кращу пам’ять,  
ніж боржники. 

Бенджамін Франклін 

Сучасні теорії структури капіталу містять досить ши-
рокий методичний інструментарій її оптимізації на кожному кон-
кретному підприємстві. Цей інструментарій ґрунтовно дослідже-
ний у працях Є. Брігхема, Н. Джуня, Л. Павлової, Є. Стоянової, 
Л. Довганя, І. Бланка, І. Балабанова, О. Патрушева, М. Федотова, 
О. Стінгларда, Дж. Генрі Гарісона та ін. Разом з тим у науковій 
літературі ще не знайшли належного висвітлення і потребують 
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подальшого розроблення питання визначення процедури та по-
шуку критерію оптимізації структури капіталу підприємства з 
урахуванням кінцевої мети менеджменту капіталу — максиміза-
ції ринкової вартості суб’єкта господарювання. 
Так, у працях І. Бланка, О. Патрушева, Н. Джуня пропонується 

здійснювати процес оптимізації структури капіталу за такими 
етапами: 

1) аналіз капіталу підприємства; 
2) оцінювання основних факторів, які визначають формування 

структури капіталу; 
3) оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації 

рівня фінансової рентабельності; 
4) оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рів-

ня фінансового ризику; 
5) оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації вар-

тості капіталу; 
6) формування показника цільової структури. 
Ця процедура потребує істотного вдосконалення як з погляду 

послідовності дій, так і їх суттєвого змісту. Визначення оптималь-
ної структури капіталу слід здійснювати за схемою, яку зображе-
но на рис. 4.11. Обґрунтуємо доцільність і розкриємо зміст кож-
ного з етапів. 
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ЕТАПИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

1. Аналіз руху капіталу підприємства

2. Аналіз інвестиційних обмежень та встановлення
лімітів на залучення позикового капіталу

3. Прогнозування альтернативних
варіантів структури капіталу

4. Оцінювання вартості капіталу
за альтернативними варіантами

5. Аналіз інвестиційних можливостей проекту
за умови реалізації альтернативних варіантів

6. Оцінювання основних факторів, які впливають
на формування структури капіталу

7. Обґрунтування можливих критеріїв
і показників оптимізації структури капіталу

8. Оптимізація структури капіталу за визначеним критерієм
і відповідно до стратегічних цілей розвитку підприємства

 

Рис. 4.11. Етапи процесу оптимізації  
структури капіталу підприємства 

Етап 1. Аналіз руху капіталу підприємства. Методичні підхо-
ди до аналізу капіталу підприємства розкрито у працях А. Шере-
мета, Є. Стоянової, Л. Павлової, Л. Крейніної, Дж. К. Ван Хорна, 
А. Поддєрьогіна, О. Павловської. Різні підходи до аналізу капіта-
лу базуються в основному на розв’язанні завдань щодо управлін-
ня окремими видами активів підприємства та джерелами їх фор-
мування. Аналіз капіталу здійснюється, як правило, у трьох 
основних напрямах: оцінювання ефективності інвестицій; оціню-
вання ефективності авансованого капіталу; оцінювання прибут-
ковості авансованого та інвестованого капіталів. Але цього явно 
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недостатньо. Крім того, капітал підприємства при проведенні 
аналізу варто розглядати не тільки як кількісно вимірюваний по-
казник, а й як основну якісну характеристику підприємства. Про-
цес аналізу капіталу має містити в собі два основні, властиві 
будь-якій системі дослідження, аспекти: вивчення системи з ге-
нетичного погляду (у даному разі — це формування капіталу) і 
дослідження її функціональних аспектів (процесу функціонуван-
ня капіталу).  
З генетичного погляду капітал вивчається шляхом оцінювання 

і детального дослідження всієї сукупності джерел капіталу підп-
риємства на основі оцінювання процесу формування, визначення 
структури і якісних показників джерел капіталу, а також визна-
чення їх вартості. 
Функціональна складова даної системи визначається на основі 

аналізу ціни функціонуючого капіталу, аналізу структури і якіс-
них показників. Особливе місце в системі аналізу капіталу підп-
риємства посідає вивчення його теперішнього стану, а також по-
казників інтенсивності й ефективності використання. 
Підходи до аналізу капіталу можуть бути дуже різноманітни-

ми. Нині на практиці, мабуть, найбільша увага приділяється ана-
лізу капіталу при оцінюванні бізнесу в інвестиційних процесах. 
Разом з тим не можна вважати, що інвестиційний (проектний) 
аналіз є комплексним підходом до оцінювання капіталу. 
Це обумовлюється насамперед тим, що в даному напрямі еко-

номічного аналізу розв’язується лише вузьке коло завдань, що 
стосуються конкретних проектів, незважаючи на вивчення взає-
мозв’язків із зовнішнім середовищем, оцінки ризиків і взаємного 
впливу факторів. Крім того, при проведенні такого аналізу голов-
на увага приділяється конкретному проекту, а не капіталу підп-
риємства в цілому. 
Аналіз капіталу необхідно поділяти за цілями — на стратегіч-

ний і поточний (оперативний). Водночас, проводячи системний 
аналіз, немає потреби поділяти економічний аналіз діяльності 
підприємства на суто управлінський і фінансовий, тому що ці два 
підходи постійно взаємодіють і доповнюють один одного. Немо-
жливо і непотрібно розглядати аналіз фінансової функції підпри-
ємства у відриві від виробничої і маркетингової, оскільки вони 
взаємозалежні і взаємообумовлені одна одною, а основою цього 
взаємного зв’язку є кругообіг капіталу.  
Проводячи комплексний аналіз капіталу підприємства, важли-

во дотримуватися послідовності його проведення, що ґрунтується 
на порядку проходження капіталом стадій кругообігу. У цьому 
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зв’язку за послідовного проведення аналізу лише балансу підп-
риємства можуть бути враховані найважливіші принципи форму-
вання і функціонування капіталу. Дотримуючись часового 
принципу формування і функціонування капіталу, аналіз звітнос-
ті необхідно розпочинати з оцінки джерел формування капіталу 
підприємства, переходячи до наступного етапу — до аналізу функ-
ціонуючого капіталу (активів), і далі здійснювати аналіз поточ-
ного капіталу підприємства. У процесі аналізу капіталу підпри-
ємства необхідно використовувати всі підходи функціонального 
аналізу різного рівня і розглядати капітал як сукупність майна і 
функцій підприємства, які є взаємообумовленими і взаємозалеж-
ними в часовому аспекті.  
Аналіз капіталу доцільно здійснювати в такій логічній послі-

довності: 
1. Аналіз джерел формування капіталу, їх структури, вартості 

та динаміки. Визначається величина джерел капіталу підприємс-
тва і показники мультиплікатора капіталу. Обчислюється вар-
тість окремих джерел капіталу і його загальна вартість.  

2. Аналіз функціонуючого капіталу, його структури і вартості за:  
• основним капіталом; 
• інтелектуальним капіталом;  
• оборотним капіталом. 
У цьому розділі аналізуються конкретні форми наявного капі-

талу підприємства. Визначається склад матеріального і нематері-
ального капіталу, його структура, стан, вивчаються показники 
динаміки шляхом обчислення відповідних коефіцієнтів. Здійсню-
ється оцінка ефективності використання основного, оборотного 
та інтелектуального капіталу, впливу зовнішніх і внутрішніх фа-
кторів на їх стан, структуру і динаміку.  

3. Факторний аналіз функціонуючого капіталу. Методика фак-
торного аналізу поточного капіталу полягає у визначенні впливу 
зовнішніх і внутрішніх чинників на величину поточного капіталу 
підприємства. Визначається адекватність величини поточного ка-
піталу джерелам утворення капіталу підприємства і реальному 
його розміщенню в активах. Аналізується відповідність активної 
форми наявного капіталу джерелам його утворення за величиною 
і термінами.  

4. Аналіз ефективності формування і функціонування капіта-
лу. Здійснюється шляхом визначення результатів, одержаних від 
використання капіталу підприємства. Вивчаються показники ефек-
тивності і рентабельності, що відображають співвідношення отри-
маних фінансових, нефінансових результатів і використовувано-
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го в цих цілях підприємницького капіталу. При цьому вивчається 
також вплив результатів діяльності підприємства на показники 
його ділової активності, платоспроможності, ліквідності, фінан-
сової стійкості і можливості подальшого розвитку. 
Етап 2. Аналіз інвестиційних обмежень та встановлення 

лімітів на залучення позикового капіталу. Діагностика інвес-
тиційних обмежень здійснюється, як правило, за такими пока-
зниками: 
― термін залучення позикового капіталу; 
― сума коштів, яка має бути залучена за рахунок даного дже-

рела; 
― вартість позикового капіталу залежно від величини та струк-

тури інвестованого капіталу. 
З урахуванням встановлених інвестиційних обмежень підпри-

ємство прогнозує лише ті альтернативні варіанти структури капі-
талу, які можуть бути практично реалізовані на підприємстві. 
Дослідження можливих критеріїв визначення структури та об-

сягу позикових коштів не враховують усього комплексу ризиків, 
які виникають у процесі оцінювання. Тому актуальним стає пи-
тання встановлення так званих лімітів для обмеження рівня пози-
кового капіталу. Під лімітами кредитування слід розуміти об-
меження на обсяг позики та її структуру з урахуванням валюти, 
термінів, рівня видатків на обслуговування боргу (ставок, наклад-
них витрат), вимог до кредитора, вимог до процедури оформлен-
ня, вартості застави і т. ін. 
Якщо вдосконалити наявні технології зниження ризику мене-

джменту і врахувати при цьому ризик ліквідності, процентні, ва-
лютні, операційні, кредитні ризики, ризик втрати контролю над 
бізнесом, а також досвід визначення кредитного рейтингу краї-
нами з розвиненою ринковою економікою, то в процесі оптимі-
зації структури капіталу доцільно використовувати таку методи-
ку встановлення лімітів. 

1. Баланс грошових потоків (L1). Чистий грошовий потік (до 
сплати процентів та основної суми боргу) за відповідний період 
має перевищувати витрати на обслуговування боргу та обсяг по-
гашення основної суми боргу. 
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де N — загальна кількість позик на дату, яка включає позику за 
даною кредитною угодою; Кі — обсяг позики за і-ю операцією, 
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тис. грн; ri — процентна ставка на обсяг і-ї позики, яка сплачу-
ється, включаючи накладні витрати; Ті — термін до погашення і-ї 
позики, років; Fі — річний чистий грошовий потік за і-ю позикою 
до вирахування процентів, тис. грн. 

Умова виконання ліміту: L1 ≤ 0.  
Економічний зміст цього ліміту полягає в тому, що якби 

кредитна угода забезпечувала L1 значну додатну величину, то 
це означало б, що підприємство не передбачило захисту від ка-
сового розриву, не меншого ніж L1, і в майбутньому може зіт-
кнутися з ризиком ліквідності, подальшою додатковою пози-
кою (пролонгацією або новою позикою), погіршенням кредит-
ної історії, підвищенням обсягу витрат на обслуговування 
боргу тощо. 

2. Загальний обсяг позики не перевищує потреби в оборотно-
му капіталі або має техніко-економічне обґрунтування інвести-
ційної програми (L2). 
Ліміт L2 розраховується за такою формулою: 
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де N — загальна кількість позик на дату, яка включає позику за 
даною кредитною заявкою; Кі — обсяг позики за і-ю опера- 
цією (договором, векселем і т. ін.), тис. грн; О — середньоріч-
ний оборот, тис. грн/рік; t1 — термін обороту продукції, років;  
t2 — термін обороту запасів, років; t3 — термін погашення ко-
мерційних кредитів, які надані покупцям, років; t4 — термін пе-
редоплати, років. 

Умова виконання ліміту: L2 ≤ 0. 
Економічний зміст L2 полягає в тому, що цей показник дає 

змогу зіставляти розрахункову оцінку потреби в позикових ко-
штах із заявкою підприємства. Якщо L2 є значною додатною ве-
личиною, то особливої уваги потребує обґрунтування потреби в 
залученні коштів і цілей їх використання. 

3. Максимізація кредитоспроможності (мінімізація ймовірнос-
ті банкрутства) (L3). Відповідно до методики прогнозування бан-
крутства з урахуванням специфіки галузей іноді можна вказати 
статистично оптимальне співвідношення позикових і власних 
коштів. Наприклад, значення співвідношення позикових і влас-
них коштів для підприємств машинобудування, яке перевищує 
1,5, слід вважати такими, що відповідають низькому рівню кре-
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дитоспроможності (високому рівню ймовірності банкрутства), 
менше 0,8 — високому рівню кредитоспроможності1. 
Величина L3 розраховується за формулою 
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де С — власні кошти, тис. грн. 
Умова виконання ліміту: L3 ≤ 1,5. 
Економічний зміст цього показника полягає в тому, що якщо 

L3 є значною величиною, то це означає, що підприємство бере на 
себе додатковий ризик підвищення ймовірності банкрутства, і 
чим вище це значення, тим більша ця ймовірність. 

4. Самофінансування середньорічного боргу (L4). Фінансовий 
результат до сплати процентів за рік має перевищувати річні ви-
трати на обслуговування боргу. Значення L4 обчислюється за фор-
мулою 
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де ri — річна процентна ставка за обсягом і-ї позики, яка включає 
накладні витрати на обслуговування боргу; Z — річний фінансо-
вий результат до вирахування процентів за користування пози-
кою. 

Умова виконання ліміту: L4 ≤ 0. 
Економічний зміст L4 полягає в тому, що коли цей показник є 

значною додатною величиною, то підприємство не зможе в ме-
жах цього періоду забезпечити самофінансування боргу. 

5. Управління процентним ризиком (ризиком зниження тепе-
рішньої вартості майна в результаті зміни рівня процентних ста-
вок на ринку) (L5). Мінімізація чутливості теперішньої вартості 
до процентного ризику шляхом оптимізації структури позики за 
відповідними термінами. Доцільно розраховувати показник абсо-
лютної величини модифікованої середньозваженої тривалості 
(модифікованої дюрації) портфеля активів та позик L5. При цьому 
зроблено припущення про те, що погашення накопиченого боргу 
відбувається рівномірно за кожною позикою.  

                    
1 Стрекалов О. Б., Зарипов Є. Р. Кризисы в организациях и управление проектами: 

Учеб. пособие. — Казань: Казан. гос. технолог. ун-т, 1997. — С. 36—40. 



 138

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) τ

τ τ

−−

==

−−−−

==

+⋅+⋅−+



















+

+⋅+⋅−+



















+

=

∑∑

∑∑

jdAj
T

rKt

jdAj
T

rKt

L

t
N

i i

ii

T

t

t
N

i i

ii

T

t

111
1

111
1

1

max

1

11

1

max

1

5 , 

де Ті — термін до погашення і-ї позики, років; Тmax — найбіль-

ший термін до погашення, років; j — річна дисконтна ставка; А — 

величина активів, тис. грн; d — рентабельність активів; τ — тер-

мін оборотності активів, років. 
Економічний зміст величини L5 полягає в тому що цей показ-

ник показує, на скільки відсотків може зменшитися теперішня вар-
тість бізнесу за умови зміни валової ринкової ставки дисконту на 
1 % від її поточного значення. Якщо L5 є значною додатною ве-
личиною, то це означає високий рівень чутливості до процентно-
го ризику. 

6. Управління стратегічним ризиком втрати контролю над біз-
несом і ризиком зриву зобов’язань контрагентом (кредитний ри-
зик) (L6). З метою обмеження ризику втрати контролю над бізне-
сом і кредитних ризиків встановлюється максимальний обсяг 
позики на одного позикодавця або групу взаємопов’язаних пози-
кодавців, наприклад в обсязі 25 % вартості майна. 
Розрахувати L6 можна за такою формулою: 
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де А — вартість майна. 
Умова виконання ліміту: L6 ≤ 25 %. 
Економічний зміст: якщо L6 є значною величиною, то це може 

означати високий ступінь ризику втрати контролю над бізнесом, 
а також ризик високої залежності від зриву зобов’язань щодо ви-
конання умов кредитування позикодавцем. 

7. Управління ризиком зриву зобов’язань контрагентом (кре-
дитним ризиком) (L7). Встановлюється низка мінімальних вимог 
до позикодавця, аналіз виконання яких визначається специфікою 
бізнесу й оцінюється за бальною шкалою. За сумою балів визна-
чається показник L7. Технологія розрахунку подана в такий спо-
сіб (табл. 4.7). 
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Таблиця 4.7 

ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ 

Вимога до позикодавця 

Бальна  
оцінка, якщо 
вимога  
виконана 

Бальна  
оцінка, якщо 
вимога не  
виконана 

Критерії групи 1 

Упевненість в отриманні коштів після прийнят-
тя рішення про їх перерахування 

+ 0,5 – 6 

Відсутність кримінальних і недоброзичливих 
структур, які можуть претендувати на активи 
компанії  

+ 0,5 – 6 

Критерії групи 2 

Конкурентний рівень процентної ставки 0 – 3,5 

Конкурентний рівень витрат на оформлення 
угоди, включаючи оцінку і страхування заста-
ви, підготовку документів тощо 

0 – 3,5 

Негативна історія взаємодії з позикодавцем та 
іншими учасниками угоди 

0 – 3,5 

Критерії групи 3 

Наявність зручних форм розрахунку філіальної 
мережі, кореспондентської мережі і т. ін. 

+ 3 0 

Критерії групи 4 

Готовність позикодавця до пом’якшення умов 
співпраці (зниження ставок, пролонгації і т. д.) 

+ 2 0 

Позитивна історія взаємодії з позикодавцем + 1 0 

Сума балів L7   

 
Умова виконання ліміту: L7 > 0. 
Економічний зміст. Виконання ліміту означає щонайменше 

безумовне виконання критеріїв групи 1 і в разі порушення не біль-
ше одного критерію групи 2 обов’язкове виконання всіх критеріїв 
хоча б однієї з груп 3 або 4.  

8. Управління організаційним ризиком (ризиком зриву проце-
сів позики з організаційних причин) і персоналом (L8). Встанов-
лення ряду мінімальних вимог до оформлення і процедур проце-
су позики, аналіз виконання яких обґрунтовується специфікою 
бізнесу й оцінюється в балах, сумою яких є показник L8. Оціню-
вання організаційного ризику можна здійснювати за методични-
ми принципами, які наведено в табл. 4.8. 
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Таблиця 4.8 

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РИЗИКУ 

Вимога 
Бальна оцінка, 
якщо вимога  
виконана 

Бальна оцінка, 
якщо вимога 
не виконана 

Критерії групи 1 

Наявність регламенту, повнота, своєчасність 
оформлення 

+ 0,5 – 6 

Забезпечення регулярного незалежного фі-
нансового та юридичного контролю 

+ 0,5 – 6 

Критерії групи 2 

Укомплектованість компетентним персо-
налом та забезпеченість інформацією 

0 – 3,5 

Наявність перевіреної системи дій у разі 
надзвичайної ситуації 

0 – 3,5 

Надійне зберігання документів 0 – 3,5 

Критерії групи 3 

Відсутність заборгованості + 3 0 

Критерії групи 4 

Встановлені ліміти відповідальності керів-
ників підрозділів 

+ 2 0 

Наявність фактів поліпшення роботи із за-
боргованістю, яку має підприємство 

+ 1 0 

Сума балів L8   

 
Умова виконання ліміту: L8 > 0. 
Економічний зміст. Виконання ліміту означає принаймні без-

умовне виконання критеріїв групи 1 і в разі порушення не більше 
одного критерію групи 2 обов’язкове виконання всіх критеріїв 
хоча б однієї з груп 3 або 4.  

9. Управління валютним ризиком (L9). Встановлення валютної 
структури позики виходячи з обмеження можливих втрат у ре-
зультаті коливань валютних курсів. Розраховується показник з 
певною ймовірністю втрат вартості портфеля позик у результаті 
коливань валютних курсів. При цьому робиться припущення про 
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нормальний розподіл валютних курсів. Обчислення здійснюють 
за формулою  

( )( )
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де kσ — квантіль; σ — імовірність; l — кількість валют; corrij — 
коефіцієнт кореляції i-го та j-го валютних курсів; σi — волантиль-
ність курсу i-ї валюти, річних; L5 — середньозважена тривалість 
портфеля, років; hi — експонента Хьорста курсу i-ї валюти. 

Економічний зміст. Величина L9 показує, яку величину (у від-
сотках від величини активів) не перевищуватимуть очікувані 
втрати за умов стабільного ринку під впливом валютних ризиків. 
Слід зазначити, що запропонована система лімітів не є сталою, 

вона може бути розширена й доповнена з урахуванням специфіч-
них особливостей функціонування конкретного підприємства. 
Крім того, може бути змінений методичний підхід до визначення 
певного ліміту, що може бути пояснено кінцевою метою розра-
хунку та особливістю використання відповідного показника. 
Етап 3. Прогнозування альтернативних варіантів структури 

капіталу. Реалізацію цього етапу доцільно здійснювати з ураху-
ванням інвестиційних обмежень як з боку підприємства, так і з 
боку основних кредиторів. 
Етап 4. Оцінювання вартості капіталу по кожному варіанту 

структури капіталу. 
Етап 5. Аналіз інвестиційних можливостей проекту (проек-

тів) за умови реалізації альтернативних варіантів структури 
капіталу. Аналіз інвестиційних можливостей проекту для різних 
варіантів структури капіталу доцільно здійснювати на основі си-
стеми показників щодо оцінювання реальних інвестицій (NPV, 
PI, PBP, IRR), які базуються на розрахунках дисконтованих гро-
шових потоків і дисконтованих інвестицій. 
Етап 6. Оцінювання основних факторів, які впливають на фор-

мування структури капіталу. Практика свідчить, що немає єди-
них рецептів ефективного співвідношення власного і позикового 
капіталу не тільки для однотипних підприємств, але навіть і для 
одного підприємства на різних стадіях його розвитку і за різної 
кон’юнктури товарного і фінансового ринків. Разом з тим, є ряд 
об’єктивних і суб’єктивних факторів, урахування яких дає змогу 
цілеспрямовано формувати структуру капіталу та забезпечувати 
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умови найефективнішого його використання на будь-якому підп-
риємстві. Основними з цих факторів є:  

• Галузеві особливості операційної діяльності підприємст-
ва. Характер цих особливостей визначає структуру активів підп-
риємства, їх ліквідність. Підприємства з високим рівнем фондо-
місткості виробництва продукції через високу частку необорот-
них активів мають звичайно нижчий кредитний рейтинг і 
змушені орієнтуватись у своїй діяльності на використання влас-
ного капіталу. Крім того, характер галузевих особливостей визначає 
різну тривалість операційного циклу. Чим нижча тривалість опера-
ційного циклу, тим більшою мірою (за інших однакових умов) 
може бути використаний підприємством позиковий капітал. 

• Стадія життєвого циклу підприємства. Зростаючі підпри-
ємства, що перебувають на ранніх стадіях свого життєвого циклу, 
та ті, що випускають конкурентоспроможну продукцію, можуть 
залучати для свого розвитку велику частку позикового капіталу, 
хоча для таких підприємств вартість цього капіталу може бути 
вище середньоринкового значення (на підприємствах, що пере-
бувають на ранніх стадіях свого життєвого циклу, рівень фінан-
сових ризиків, які враховуються кредиторами, вищий). Водночас 
підприємства, які перебувають у стадії зрілості, більшою мірою 
повинні використовувати власний капітал. 

• Кон’юнктура товарного ринку. Чим стабільнішою є кон’юн-
ктура цього ринку, а відповідно і попит на продукцію підприємс-
тва, тим ефективнішим стає використання позикового капіталу. І 
навпаки — за умов несприятливої кон’юнктури і скорочення об-
сягу реалізації продукції використання позикового капіталу при-
скорено зумовлює зниження рівня прибутку і ризик втрати пла-
тоспроможності; за цих умов необхідно оперативно знижувати 
коефіцієнт фінансового важеля за рахунок зменшення обсягу ви-
користовуваного позикового капіталу. 

• Кон’юнктура фінансового ринку. Залежно від стану цієї 
кон’юнктури зростає або знижується вартість позикового капіта-
лу. При істотному зростанні цієї вартості диференціал фінансово-
го важеля може досягти від’ємного значення (використання по-
зикового капіталу призведе до різкого зниження рівня фінансової 
рентабельності, а в ряді випадків — і до збиткової операційної 
діяльності). У свою чергу, при істотному зниженні вартості пози-
кового капіталу різко зменшується ефективність використання 
довгострокового позикового капіталу (якщо кредитними умовами 
не визначено відповідне коригування процентної ставки за кре-
дит). Нарешті, кон’юнктура фінансового ринку впливає на вар-
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тість залучення власного капіталу із зовнішніх джерел — при 
зростанні рівня позикового процента зростають і вимоги інвесто-
рів до норми прибутку на вкладений капітал. 

• Рівень рентабельності операційної діяльності. При висо-
кому значенні цього показника кредитний рейтинг підприємства 
зростає і воно розширює потенціал можливого використання по-
зикового капіталу. Однак на практиці цей потенціал часто зали-
шається незадіяним у зв’язку з тим, що за високого рівня рента-
бельності підприємство має можливість задовольняти додаткову 
потребу в капіталі за вищого рівня капіталізації отриманого при-
бутку. У цьому разі власники воліють інвестувати отриманий 
прибуток у власне підприємство з метою забезпечення високого 
рівня віддачі капіталу, що за інших однакових умов знижує част-
ку щодо використання позикових коштів. 

• Коефіцієнт операційного важеля. Зростання прибутку під-
приємства забезпечується спільним проявом ефекту операційного 
і фінансового важелів. Тому підприємства зі зростаючим обсягом 
реалізації продукції, але за наявності виробництв, які мають че-
рез галузеві особливості низький коефіцієнт операційного важе-
ля, можуть набагато більшою мірою (за інших однакових умов) 
збільшувати коефіцієнт фінансового важеля, тобто використову-
вати велику частку позикових коштів у загальній сумі капіталу. 

• Ставлення кредиторів до підприємства. Як правило, кре-
дитори при оцінюванні кредитного рейтингу підприємства керу-
ються своїми критеріями, які іноді не збігаються з критеріями 
оцінки власної кредитоспроможності підприємством. У ряді ви-
падків, незважаючи на високу фінансову стійкість підприємства, 
кредитори можуть керуватися й іншими критеріями, що форму-
ють негативний його імідж, а відповідно знижують і його кредит-
ний рейтинг. Це відповідно негативно впливає на можливість за-
лучення підприємством позикового капіталу, знижує його 
фінансову гнучкість, тобто можливість оперативно формувати 
капітал за рахунок зовнішніх джерел. 

• Рівень оподаткування прибутку. За умов низьких ставок 
податку на прибуток або використання підприємством податко-
вих пільг з прибутку різниця між вартістю власного і позикового 
капіталу знижується. Це пов’язано з тим, що ефект податкового 
коректора при використанні позикових коштів зменшується. У 
цих умовах кращим є формування капіталу із зовнішніх джерел 
за рахунок емісії акцій (залучення додаткового пайового капіта-
лу). Водночас за високої ставки оподаткування прибутку істотно 
підвищується ефективність залучення позикового капіталу. 
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• Фінансовий менталітет власників і менеджерів підпри-
ємства. Неприйняття високих рівнів ризиків формує консерватив-
ний підхід власників і менеджерів до фінансування розвитку під-
приємства, основою якого є власний капітал. І навпаки, 
прагнення одержати високий прибуток на власний капітал, не-
зважаючи на високий рівень ризиків, формує агресивний підхід 
до фінансування розвитку підприємства, за якого позиковий ка-
пітал використовується в максимально можливому обсязі. 

• Рівень концентрації власного капіталу. Для того щоб збе-
регти фінансовий контроль в управлінні підприємством (контроль-
ний пакет акцій або контрольний обсяг пайового внеску), влас-
ники підприємства не залучають додатковий власний капітал із 
зовнішніх джерел, навіть незважаючи на сприятливі для цього пе-
редумови. Завдання збереження фінансового контролю в управ-
лінні підприємством у такому разі є критерієм формування додат-
кового капіталу з позикових коштів. З урахуванням цих факторів 
управління структурою капіталу на підприємстві зводиться до 
двох основних напрямів: 

1) встановлення оптимальних для даного підприємства про-
порцій використання власного і позикового капіталу;  

2) забезпечення залучення на підприємство необхідних видів і 
обсягів капіталу для досягнення розрахованих показників його 
структури. 
Етап 7. Обґрунтування можливих критеріїв і показників оп-

тимізації структури капіталу. До критеріїв оптимізації структу-
ри капіталу в сучасній економічній літературі відносять критерій 
максимізації рівня фінансової рентабельності, критерій мініміза-
ції вартості капіталу, критерій мінімізації рівня фінансового ри-
зику (за співвідношенням операційного та фінансового важелів), 
максимізацію прибутку на акцію (метод EBIT—EPS).  
Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації 

рівня фінансової рентабельності здійснюється на основі меха-
нізму фінансового важеля в рамках застосування європейського 
підходу. Розглянемо процес оптимізації за даним критерієм на 
такому прикладі. 

Приклад. Підприємство розглядає можливість фінансування 
проекту придбання активів вартістю 1000 тис. грн за такими варі-
антами: 1-й варіант — проект цілком фінансується за рахунок 
власного капіталу, 2, 3, 4-й варіанти — за рахунок власних та по-
зикових коштів (вартість позикового капіталу 10 %) (табл. 4.9). 
Розрахуємо та проаналізуємо показник фінансової рентабельнос-
ті (чистої рентабельності власного капіталу) для кожного варіан-
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та структури капіталу. За умови однакового рівня валової рента-
бельності активів підприємства в 20 % маємо різний рівень чис-
тої рентабельності власних коштів, який зумовлений відміннос-
тями у структурі джерел фінансування. Найменшим він є в 
першому варіанті — 14 %, коли підприємство використовує тіль-
ки власні кошти для фінансування своєї діяльності, найбільшим — 
у четвертому варіанті — 42 %, який характеризується найбіль-
шою часткою позикового капіталу в загальній його структурі. 
Ефект фінансового важеля (приріст чистої рентабельності влас-
ного капіталу в результаті використання позикових коштів) дорів-
нює (табл. 4.9, р.13): 

( ) ( ) %3
700

300
%10%203,01вф.Е

2
=⋅−⋅−= ; 

( ) ( ) %7
500

500
%10%203,01вф.Е

3
=⋅−⋅−= ; 

( ) ( ) %28
200

800
%10%203,01вф.Е

4
=⋅−⋅−= . 

Таким чином, найвищого рівня фінансової рентабельності бу-
ло досягнуто в четвертому варіанті за умови, що коефіцієнт фі-
нансового важеля дорівнює 0,8. 

Таблиця 4.9 

РОЗРАХУНОК ЧИСТОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

Показник 
Варіант фінансування проекту 

1 2 3 4 

Вихідні дані 

1. Сума капіталу, яка інвестується 
у проект, тис. грн 

1000 1000 1000 1000 

2. Коефіцієнт фінансового важеля 0,0 0,3 0,5 0,8 

3. Економічна рентабельність ак-
тивів, % 

20 20 20 20 

4. Вартість позикового капіталу, % 10 10 10 10 

5. Ставка податку на прибуток, % 30 30 30 30 
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Закінчення табл. 4.9 

Показник 
Варіант фінансування проекту 

1 2 3 4 

Розрахункові дані 

6. Власний капітал, тис. грн  
(р.1 ·  (1 – р.2)) 

1000,0 700,0 500,0 200,0 

7. Позиковий капітал, тис. грн 
(р.1 – р.6) або (р.1 ·  р.2) 

0,0 300,0 500,0 800,0 

8. Операційний прибуток, тис. 
грн (р.1 ·  р.3 ÷ 100 %) 

200,0 200,0 200,0 200,0 

9. Проценти за користування 
позиковим капіталом, тис. грн  
(р.7 ·  р.4 ÷ 100 %) 

0,0 30,0 50,0 80,0 

10. Прибуток до оподаткування, 
тис. грн (р.8 – р.9) 

200,0 170,0 150,0 120,0 

11. Чистий прибуток, тис. грн 
(р.10 ·  (1 – р.5 ÷ 100 %)) 

140,0 119,0 105,0 84,0 

12. Чиста рентабельність власно-
го капіталу, % (р.12 ÷ р.6 · 100 %) 

14,0 17,0 21,0 42,0 

13. Приріст чистої рентабельно-
сті власного капіталу у зв’язку з 
використанням позикового капі-
талу, % 

— 17 – 14 = 3 21 – 14 = 7 42 – 14 = 28 

 
Процес оптимізації структури капіталу за критерієм мінімі-

зації його вартості ґрунтується на попередній оцінці вартості 
власного та позикового капіталу за різних умов його застосуван-
ня та здійснення багатоваріантних розрахунків його середньоз-
важеної вартості. Розглянемо процес оптимізації за цим критері-
єм на такому прикладі. 

Приклад. Для здійснення господарської діяльності підприємс-
тву необхідно сформувати активи (а відповідно залучити необ-
хідний капітал) у сумі 1000 тис. грн. Підприємство організується 
у формі акціонерного товариства відкритого типу. За умови міні-
мально прогнозованого рівня дивідендів у розмірі 16 % акції мо-
жуть бути продані на суму 300 тис. грн. Подальше зростання об-
сягу продажу акцій потребує збільшення величини передбачу-
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ваних виплат дивідендів. Процентна ставка за кредит становить 
22 %. Необхідно визначити, за якої структури капіталу буде до-
сягнута мінімальна середньозважена його вартість. Розрахунки 
цього показника для різних значень структури капіталу наведено 
в табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 

РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ  
ДЛЯ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ЙОГО СТРУКТУРИ 

Показник 
Варіант структури капіталу 

1 2 3 4 5 

1. Загальна потреба в капіталі, тис. грн 1000 1000 1000 1000 1000 

2. Структура капіталу, %:      

― акціонерний 30 40 50 70 100 

― позиковий 70 60 50 30 — 

3. Вартість акціонерного капіталу, % 16 17 20 22 25 

4. Вартість позикового капіталу, % 22 21 20 18 — 

5. Середньозважена вартість капіталу, % 20,2 19,4 20,0 20,8 25,0 

 
Як видно з розрахункових даних, мінімальна середньозважена 

вартість капіталу досягається в разі співвідношення власного і 
позикового капіталу в пропорції 40 % : 60 %. Така структура ка-
піталу дає змогу максимізувати реальну ринкову вартість підпри-
ємства (за інших однакових умов). 
Оптимізація структури капіталу за співвідношенням операцій-

ного та фінансового важелів полягає ось у чому. Операційний 
важіль викликає зміни в обсязі операційного прибутку. Якщо фі-
нансовий важіль накладається на операційний, то чистий прибуток 
стає чутливішим до змін, ніж операційний. Наприклад, якщо ефект 
операційного важеля дорівнює 1,5 (тобто 10-відсоткова зміна реа-
лізаційного доходу викликає 15-відсоткову зміну операційного 
прибутку і за відсутності позикового фінансування — таку ж 15-
відсоткову зміну чистого прибутку), то за фінансового важеля, на-
приклад, 20 % (20 % становлять позикові кошти в загальній струк-
турі фінансування) та ефекту операційного важеля — 1,2  
10-відсоткова зміна реалізаційного доходу викликає зміну чистого 
прибутку на 18 % (1,5 · 1,2 · 10 % = 18 %). 
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Ефект спільного важеля розраховується як добуток ефекту 
операційного важеля на ефект фінансового важеля і показує, на 
скільки відсотків зміниться чистий прибуток у разі зміни обсягу 
виробництва або ціни на 1 %. 
Висока частка контрактних витрат з фіксованою платою (і по 

позиковому капіталу, і по операційній діяльності) збільшує дію 
важелів, тобто зростання обсягу діяльності веде до збільшення 
прибутковості власного капіталу. 
Розрахунок спільного важеля дає змогу: 
• оцінити вплив зміни комерційних умов виробництва (зміни 

попиту, цін) на чистий прибуток і рівень дохідності власного ка-
піталу за вибору різної структури капіталу (співвідношення влас-
них і позикових коштів); 

• вибрати оптимальне поєднання операційного і фінансового 
важелів. Високе значення ефекту спільного важеля означає не 
тільки можливість значного зростання чистого прибутку, а й мож-
ливість його істотного зниження в разі незначної зміни умов  
функціонування підприємства. Для даного обсягу виробництва 
вибір фінансового важеля має будуватися з урахуванням запасу 
фінансової міцності. Те саме значення спільного важеля може 
бути досягнуто:  
― слабким ефектом операційного важеля і сильним ефектом 

фінансового;  
― сильним ефектом операційного важеля і незначним ефек-

том фінансового;  
― середніми ефектами обох важелів. 
Метод порівняння джерел фінансування для вибору структури 

капіталу, яка максимізує прибуток на акцію, відомий як метод 

EBIT—EPS (EBIT—EPS analysis). Останній ґрунтується на оцінці 
впливу альтернативних довгострокових варіантів фінансування 
(насамперед позикового капіталу — банківської або облігаційної 
позики, привілейованих акцій і власного зовнішнього капіталу у 
вигляді додаткової емісії звичайних акцій) на величину прибутку 
на акцію. Прибуток на акцію дорівнює чистому прибутку після 
виплати дивідендів за привілейованими акціями, поділеному на 
кількість звичайних акцій, які перебувають в обігу. Скорочено 
прийнято позначати прибуток на акцію як EPS (earnings per share). 
Як незалежна змінна розглядається операційний прибуток (EBIT — 
earnings before interest and tax), значення якого не залежить від 
фінансових рішень і визначається факторами комерційного ри-
зику. Так само, як і чистий прибуток, у процесі аналізу фінан-
сового важеля EPS стає чутливішим до зміни операційного 
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прибутку в разі залучення позикового капіталу або розміщення 
акцій. Метод порівняння джерел допускає побудову лінійної 
залежності «EBIT—EPS» і вибір для прогнозованого значення 
EBIT такого варіанта фінансування, за якого максимізується зна-
чення EPS. 
Часто метод реалізується графічно, коли по осі абсцис відк-

ладаються можливі значення EBIT, а по осі ординат — значен-
ня EPS. Для кожного варіанта фінансування (фактично для ко-
жної структури капіталу) будується лінійна залежність EBIT—
EPS. Найпростіший графічний аналіз показує, за яких значень 
EBIT кожний з варіантів фінансування дає найбільше значен- 
ня EPS. 
Основна мета методу — визначення критичної точки, або 

точки байдужості (indifference point) у процесі аналізу варіантів 
структури капіталу. Під критичною точкою методу EBIT—EPS 
слід розуміти такий рівень операційного прибутку, для якого 
значення прибутку на акцію збігається за альтернативними варі-
антами структури капіталу: EPS1 = EPS2 = EPSj за однакового рів-
ня EBIT. Варто розрізняти критичну точку моделі операційної 
беззбитковості (або моделі грошової операційної беззбитковості), 
що визначає обсяг випуску в натуральному вимірюванні, і критич-
ну точку моделі EBIT — EPS (значення критичної точки в гро-
шовому вигляді). 

Значущість критичної точки: за умови, коли операційний при-
буток перевищує критичну точку, компанії з великим значенням 
фінансового важеля будуть забезпечувати вищий рівень прибут-
ку на акцію; якщо операційний прибуток нижчий критичної точ-
ки, то вище значення EPS будуть забезпечувати компанії з низьким 
значенням фінансового важеля. 
Критична точка між двома варіантами структури капіталу мо-

же бути визначена графічно або математично. 
Графічний спосіб. За двома точками значень EBIT будується 

лінійна залежність EBIT— EPS для кожного варіанта фінансу-
вання, що розглядаються. Зазвичай перша точка (EBIT, EPS) роз-
раховується для деякого довільного рівня EBIT, що пов’язано з 
лінійною залежністю. Друга точка має дуже важливе значення і 
визначає рівень операційного прибутку, який необхідний для по-
криття всіх фінансових зобов’язань по відповідному варіанту 
структури капіталу. Іноді цю точку (значення EBIT) називають 
точкою фінансової беззбитковості. На графіку для всіх варіантів 
точки фінансової беззбитковості розташовані на осі абсцис. Опе-
раційний прибуток покриває всі фіксовані фінансові зобов’язан-
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ня, і прибуток, доступний власникам звичайних акцій, дорівнює 
нулю. Відповідно значення EPS у точці фінансової беззбитковос-
ті дорівнює нулю. 
Виходячи зі світової практики оподатковування фіксованих 

фінансових зобов’язань, виплати процентів за користування по-
зиковим капіталом включаються в собівартість і зменшують базу 
до оподаткування, що створює для компанії податкові вигоди 
(податковий щит); дивіденди за привілейованими акціями випла-
чуються після сплати податку на прибуток і не створюють подат-
кової економії; значення точки фінансової беззбитковості може 
бути відшукане як: 

t
I

−
==

1

Д
ЕВІТабо;EBIT
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де Ів — щорічні виплати за користування залученим позиковим 
капіталом і тим, що планується залучити; Дприв — виплати влас-
никам привілейованих акцій, тис. грн; t — ставка податку на при-
буток. 
Оскільки нова емісія звичайних акцій не створює додаткових 

фінансових зобов’язань, то значення точки фінансової беззбитко-
вості для цього варіанта фінансування найбільшою мірою на-
ближене для початку координат. При графічному розгляді іноді 
саме ця точка обирається за початок координат графіка моделі 
EBIT—EPS. Точки попарного перетину прямих, що відобража-
ють залежність EBIT—EPS по кожному варіанту, є критичними 
точками, пошук яких здійснювався. 
Розглянемо застосування графічного методу для визначення 

точки фінансової беззбитковості на основі таких даних. 
Приклад. Компанія з обсягом капіталізованих коштів 8000 тис. грн, 

які складаються зі звичайних акцій вартістю 16 грн/шт., має на-
мір мобілізувати 4000 тис. грн. Розглядаються три варіанти фі-
нансування: 

1) емісія звичайних акцій; 
2) емісія боргових зобов’язань з рівнем дохідності 12,5 % 

річних; 
3) емісія привілейованих акцій з дивідендним доходом 10 %. 
Величина операційоного прибутку дорівнює 1600 тис. грн, 

ставка податку на прибуток — 30 %. 
Для побудови графіка фінансової беззбитковості розрахуємо 

величину прибутку на одну звичайну акцію (табл. 4.11). 
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Таблиця 4.11 

РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНА  
ТАБЛИЦЯ ПРИБУТКУ НА АКЦІЮ (EPS) 

Показник 

Варіант фінансування 

звичайні 
акції 

боргові 
зо-

бов’язання 

привілейо-
вані акції 

1. Операційний прибуток (ЕВІТ), тис. грн 1600 1600 1600 

2. Платежі за користування позиковим 
капіталом, тис. грн 

— 500 — 

3. Прибуток до оподаткування, тис. грн 1600 1100 1600 

4. Податок на прибуток, тис. грн 480 330 480 

5. Чистий прибуток, тис. грн 1120 770 1120 

6. Дивіденди по привілейованих акціях, 
тис. грн 

— — 400 

7. Дохід, який отримують власники зви-
чайних акцій, тис. грн 

1120 770 720 

8. Кількість звичайих акцій, шт. 750 000 500 000 500 000 

9. Прибуток на акцію (EPS), грн 1,49 1,54 1,44 

Для побудови першої точки графіка фінансової беззбитковості 
на горизонтальній осі відкладаємо величину операційного прибут-
ку (1600), на рівні цього значення на вертикальну вісь переноси-
мо прибуток на акцію (1,49; 1,54; 1,44). 
Друга точка кожної з прямих — це обсяг прибутку до виплати 

процентів за кредит і податків, необхідний для покриття всіх пос-
тійних фінансових витрат по кожному варіанту фінансування. 
Так, за умови емісії звичайних акцій фінансових витрат немає, 
пряма проходить через точки (0, 0; 1600, 1,49) (рис. 4.12). Для 
другого варіанта фінансування — боргових зобов’язань — фінан-
сові витрати становлять 500 тис. грн; пряма будується за точками  
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(500, 0; 1600, 1,54) (рис. 4.12). За умови емісії привілейованих акцій  
фінансові витрати становитимуть 400 : (1 – 0,3) = 571 тис. грн. 
Пряма будується за такими координатами — (571, 0; 1600, 1,44) 
(рис. 4.12). 
На рис. 4.12 можна побачити, що точка фінансової беззбитко-

вості для емісії звичайних акцій та боргових зобов’язань відпові-
дає величині операційного прибутку 1500 тис. грн. Якщо опера-
ційний прибуток нижче цього значення (1500), то прибуток на 
акцію буде більшим за умови емісії звичайних акцій, якщо вище, 
то переважним буде варіант фінансування за рахунок емісії бор-
гових зобов’язань. Точка фінансової беззбитковості для емісії 
звичайних і привілейованих акцій відповідає обсягу операційного 
прибутку 1714 тис. грн. Праворуч від цієї точки прибуток на ак-
цію більший за умови емісії привілейованих акцій, ліворуч — за 
умови емісії звичайних акцій. Точки байдужості розміщення бор-
гових зобов’язань та емісії привілейованих акцій не існує. Дру-
гий варіант завжди буде кращим від третього з погляду прибутку 
на акцію на величину 0,1 грн. 

Прибуток
на акцію

(EPS), грн

Звичайні
акції

Боргові
зобов’язання

Привілейовані
акції

0 500 571 1500 1600 1714

1,44

1,49

1,54

Операційний
прибуток

(EBIT), тис. грн  

Рис. 4.12. Аналіз фінансової беззбитковості 
для трьох варіантів фінансування 
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Математичний спосіб. Критична точка, як значення EBIT, ві-
дповідає однаковому чистому прибутку на акцію по всіх варіан-
тах структури капіталу, тобто EPS = EPS1 = EPS2 = EPS3: 

( ) ( )
,

Д1ПлEBITДП
EPS

привпривч

N

t

N

−−⋅−
=

−
=  

де Пч — чистий прибуток, тис. грн; N — кількість розміщених 
звичайних акцій, Пл — платежі за користування позиковим капі-
талом тис. грн. 
На основі даних прикладу, який розглянуто в графічному під-

ході методу ЕВІТ—ЕРS, математично розрахуємо значення кри-
тичної точки. 

• Для емісії звичайних акцій та боргових зобов’язань: 

( ) ( )
.грнтис.1500EBIT;

000500

7,0500EBIT

000750

7,00EBIT =⋅−=⋅−
 

• Для емісії звичайних та привілейованих акцій: 

( ) ( )
грн.тис.1714EBIT;

000500

4000,70EBIT

000750

0,70EBIT =−⋅−=⋅−
 

Математичні розрахунки підтверджують графічні точки. 
Оскільки по привілейованих акціях дивіденди часто фіксу-

ються у відсотках від номіналу і встановлюються вище, ніж за 
облігаційною позикою (що свідчить про більший ризик власників 
привілейованих акцій), то критичної точки по варіантах фінансу-
вання «облігаційна позика — емісія привілейованих акцій» може 
не бути. Облігаційна позика завжди буде кращою з погляду при-
бутку на акцію (графічно ці варіанти фінансування зображуються 
рівнобіжними прямими). Облігаційна позика виявляється при-
вабливішою за рахунок забезпечення податкового щита. Однак у 
тих випадках, коли немає податку на прибуток або коли виплата 
процентів за користування позиковим капіталом не зменшує опо-
датковувану базу (відповідно немає податкового щита), переваги 
облігаційної позики неочевидні. Більш того, у деяких країнах є 
податкові пільги для доходу, який одержують юридичні особи у 
вигляді дивідендів по привілейованих акціях (наприклад, у США 
для інституціональних інвесторів 70 % дивідендів по привілейо-
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ваних акціях звільняються від оподатковування), що приводить 
до їх вищого рівня прибутковості після оподаткування порів-
няно з облігаціями. Як результат, необхідний рівень прибутко-
вості по привілейованих акціях знижується, і, орієнтуючи емісію 
на інституціональних інвесторів (фактично в США власниками 
привілейованих акцій є страхові компанії та пенсійні фонди), 
компанії-емітенти встановлюють відносно низьку прибутковість 
по привілейованих акціях. У такому разі варіант фінансування 
через емісію привілейованих акцій може виявитися привабли-
вішим, ніж облігаційна позика, за будь-яких значень операцій-
ного прибутку. 
Варто підкреслити, що EPS використовується як міра чутли-

вості при порівнянні варіантів, а не як критерій прийняття фінан-
сових рішень. Насамперед це пов’язано з тим, що в описаному 
вище методі не враховано ризик. Включення ризику в розгляну-
тий метод може здійснюватися за допомогою одного або кількох 
різних підходів: 

1) оцінки розподілу ймовірностей значень ЕВІТ; 
2) порівняння варіантів структури капіталу при найімовірні-

шому значенні EBIT — чим ближче найімовірніше значення 
ЕВІТ до критичної точки, тим переважнішим буде варіант фінан-
сування, що забезпечує найбільше значення EPS; 

3) оцінки ймовірності того, що EBIT буде нижчим від критич-
ної точки, тобто оцінки факторів комерційного ризику, — чим 
менша така ймовірність, тим привабливішим буде варіант фінан-
сування з найбільшим значенням EPS (за наявності податкового 
щита за позиковим капіталом переважаючим буде варіант пози-
кового фінансування, тобто високого значення фінансового ва-
желя). Алгоритм оцінки ймовірності включає оцінку нормовано-
го відхилення прогнозованого значення операційного прибутку 
від критичної точки:  

;
прибуткумуопераційноповідхиленняCтандартне

прибуткугоопераційноПрогнозточкаКритична −=z  

4) оцінки точки фінансової беззбитковості для кожного ва-
ріанта структури капіталу — чим вище значення точки фінан-
сової беззбитковості (EBIT), тим вищий ризик відповідного ва-
ріанта; 

5) проведення коефіцієнтного аналізу для кожного розгляну-
того варіанта структури капіталу і порівняння оцінок з галузеви-
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ми стандартами або з показниками компаній, що характеризу-
ються аналогічним комерційним ризиком, — чим вищий коефі-
цієнт позики або нижчий коефіцієнт покриття процентів, тим ви-
щий ризик даного варіанта фінансування. 
Метод EBIT—EPS у літературі часто критикується за статич-

ний підхід до вибору структури капіталу (він не враховує аси-
метричності інформації, необхідності збереження фінансової 
гнучкості та має інші недоліки статичного підходу). Метод роз-
глядає альтернативні варіанти фінансування, не допускаючи їх 
комбінації ні в разі ухвалення рішення, ні в процесі реалізації 
проекту (наприклад, поступового викупу облігаційної позики 
за рахунок траншевого розміщення додаткової емісії акцій). 
Ще одним недоліком цього методу є концентрація уваги на мак-
симізації значення EPS (а не ринкової оцінки капіталу), що не 
відповідає принципам класичної теорії фінансів. Максимізація 
EPS може призводити до такого високого рівня ризику, що вар-
тість капіталу буде не мінімальною і відповідно значення оцін-
ки капіталу не досягне максимуму. Водночас мають місце зале-
жності між значенням прибутку на акцію, фінансовим ризиком і 
ціною акції. При побудові таких залежностей можна і на основі 
методу EBIT—EPS зробити остаточний висновок за структурою 
капіталу (комбінування значення прибутку на акцію і фінансо-
вого ризику одержання цього значення з метою максимізації ці-
ни акції). 
На нинішньому етапі діюча система критеріїв і показників оп-

тимальності структури капіталу потребує їх суттєвого розширен-
ня. Це зумовлено такими обставинами: 

• наявна система критеріїв і показників оптимальності не вра-
ховує основну мету процесу менеджменту капіталу на підприєм-
стві — максимізацію його ринкової вартості; 

• оцінку менеджменту формування капіталу на підприємст-
ві завжди доцільно розглядати з позицій альтернативності вкла-
дення інвестиційних ресурсів, що обумовлює використання 
показників, які розраховуються на основі концепції дисконту-
вання; 

• процес оптимізації структури капіталу доцільно здійснювати 
на основі застосування полікритеріального підходу.  
Проведений аналіз розвитку концепції економічної доданої 

вартості підтверджує доцільність використання показника EVA 

як критерію оптимізації структури капіталу: 
� по-перше, значення показника EVA враховує величину до-

ходів, які формує капітал у процесі функціонування; 
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� по-друге, розрахунок EVA ґрунтується на фактичній прибут-
ковості компанії, сфері бізнесу або проекту; 

� по-третє, у процесі визначення EVA враховується показ-
ник вартості капіталу підприємства, на який, у свою чергу, впли-
ває структура використаного капіталу та вартість його залучення 
з різних джерел; 

� по-четверте, на основі показника EVA можна визначити 
сфери бізнесу (проекти, види продукції), рентабельність яких є 
меншою, ніж вартість інвестованого капіталу, і тим самим розро-
бити заходи, пов’язані з підвищенням ефективності управління 
активами. 
На відміну від розглянутих підходів до визначення оптималь-

ної структури капіталу, які мали монокритеріальний характер, 
використання економічної доданої вартості одночасно оптимізує 
кілька параметрів, а саме: максимізує рівень фінансової рентабель-
ності, мінімізує рівень фінансового ризику і середньозваженої 
вартості капіталу (рис. 4.13, табл. 4.12).  
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Рис. 4.13. Економічна додана вартість як критерій  
оптимізації структури капіталу підприємства 
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Таблиця 4.12 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ЗА КРИТЕРІЄМ  
МАКСИМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ 

Показник 

Варіант фінансування 

1 2 3 4 

Вхідні дані 

1. Коефіцієнт фінансування 0 0,25 0,5 0,75 

2. Величина капіталу, тис. грн 1000 1000 1000 1000 

3. Операційний прибуток, тис. грн 400 400 400 400 

4. Ставка податку на прибуток, % 25 25 25 25 

5. Вартість капіталу, %     

• власного 28 28 28 28 

• позикового 24 24 24 24 

Вихідні дані 

6. Середньозважена вартість капіталу, %1 28,0 25,5 23,0 20,5 

7. Чистий прибуток, тис. грн2 300 300 300 300 

8. Економічна додана вартість, тис. грн 20 45 70 95 

 
Етап 8. Оптимізація структури капіталу за визначеним кри-

терієм і відповідно до стратегічних цілей розвитку підприємст-
ва. На основі проведених розрахунків та з урахуванням факторів, 
які впливають на формування оптимальної структури капіталу, 
визначається цільова структура, яку буде покладено в основу фор-
мування стратегії фінансування діяльності підприємства. 
 

                    
1 Розрахунок середньозваженої вартості здійснено за формулою: WACC = ks ws + 

+ kd wd (1 – t), де ks, kd — відповідно вартість власного та позикового капіталу; ws, wd — 
відповідно частка власного (позикового) капіталу в загальній його величині; t — ставка 
податку на прибуток. 

2 Розрахунок чистого прибутку здійснено без урахування сплати процентів за корис-
тування позиковим капіталом. 
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РОЗДІЛ 5 

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ 
І ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Замість «авось» — точний розрахунок; 
Замість «абияк» — обдуманий план; 

Замість «як-небудь» — науковий метод; 
Замість «коли-небудь» — точний час. 

А. Гастєв 

5.1. Власний капітал підприємства: 

структура та джерела формування. 

5.2. Оцінювання вартості окремих еле-

ментів власного капіталу. 

5.3. Дивідендна та емісійна політика 

підприємства. 

5.4. Позиковий капітал підприємства: 

структура та оцінювання. 

5.5. Обґрунтування вибору фінансо-

вих інструментів залучення позико-

вого капіталу. 

Ключові поняття
 

власний капітал, позиковий капітал, вар-
тість власного капіталу підприємства, вар-
тість позикового капіталу, дивідендна по-
літика підприємства, емісійна політика 
підприємства, інструменти залучення пози-
кового капіталу 
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5.1. Власний капітал підприємства:  

структура та джерела формування 

Він все життя любив і страждав: 
любив гроші і страждав від їх нестачі. 

Ільф і Петров 

Фінансовою основою діяльності підприємства є влас-
ний капітал, який має такі форми (рис. 5.1): 

• статутний капітал; 
• резерви, накопичені підприємством; 
• інші внески юридичних і фізичних осіб. 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Капітал, наданий
власниками

Інші внески юридичних
і фізичних осіб

Резерви, накопичені
підприємством

Статутний
капітал

Премії
на акції

Резервний
капітал

Додатковий
капітал

Прибуток, який
накопичується

Цільове
фінансування

Внески
і пожертвування

Нерозподілений
прибуток

Фонди
накопичення

 

Рис. 5.1. Структура власного капіталу підприємства 

Статутний капітал — це сума коштів, наданих власниками 
для забезпечення статутної діяльності підприємства: 

• для державного підприємства — вартісна оцінка майна, за-
кріпленого державою за підприємством на праві повного госпо-
дарського ведення; 
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• для товариства з обмеженою відповідальністю — сума паїв 
власників; 

• для акціонерного товариства — сукупна номінальна вартість 
акцій усіх типів; 

• для виробничого кооперативу — вартісна оцінка майна, на-
даного учасниками для ведення діяльності; 

• для орендного підприємства — сума внесків працівників 
підприємства; 

• для підприємства іншої форми, яке виділено на самостійний 
баланс, — вартісна оцінка майна, закріпленого його власником за 
підприємством на праві повного господарського ведення. 

При створенні підприємства внесками в його статутний капі-
тал можуть бути кошти, матеріальні і нематеріальні активи.  
У момент передання активів у вигляді внеску в статутний капітал 
право власності на них переходить до суб’єкта господарювання, 
тобто інвестори втрачають речові права на ці об’єкти. 

Статутний капітал формується при первісному інвестуванні 
коштів. Його величина оголошується при реєстрації підприємст-
ва, а будь-які коригування розміру статутного капіталу (додатко-
ва емісія акцій, зниження номінальної вартості акцій, внесення 
додаткових внесків, прийняття нового учасника, приєднання час-
тини прибутку і т. ін.) допускаються в разі і в порядку, який пе-
редбачено чинним законодавством і установчими документами, з 
обов’язковою реєстрацією у фінансових органах. 

Формування статутного капіталу може супроводжуватися ство-
ренням додаткового джерела коштів — емісійного доходу. Це 
джерело виникає тоді, коли в процесі первинної емісії акції про-
даються за ціною вище номіналу; при одержанні цих сум вони 
зараховуються в додатковий капітал. 

Статутний капітал акціонерного товариства складається з ви-
значеної кількості звичайних акцій, яка передбачена статутом. 
Одночасно можуть бути випущені і привілейовані акції; їх частка 
не може перевищувати 25 % обсягу статутного капіталу. Приві-
лейовані акції не є голосуючими, але їх власники одержують фік-
совані дивіденди і мають переваги в отриманні коштів у разі лік-
відації підприємства. 

До статутного капіталу акціонерного товариства включається 
тільки номінальна вартість акцій, які придбані акціонерами. От-
же, акції, випущені, але не оплачені акціонерами, не можуть 
утворювати статутний капітал. 

Оцінка внесків у формі майна і майнових прав здійснюється 
спільним рішенням учасників товариства на основі ринкових цін. 
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Відповідно до цього визначається частка участі кожного з них у 
статутному капіталі. Якщо за цією оцінкою сума внеску вище 100 
мінімальних розмірів місячної оплати праці, то потрібно підтвер-
дження незалежного аудитора. 

Величина статутного капіталу при створенні акціонерного то-
вариства має бути цілком розподілена між засновниками. На мо-
мент створення акціонерного товариства не допускається публіч-
ний продаж акцій. Половина акцій, що є складовою статутного 
капіталу, підлягає оплаті до моменту реєстрації акціонерного то-
вариства. Друга частина повинна бути оплачена впродовж пер-
шого року діяльності товариства. Якщо протягом року статутний 
капітал оплачений не повністю, то збори акціонерів у тримісяч-
ний термін зобов’язані оголосити про зменшення статутного ка-
піталу або про ліквідацію товариства. 

Для акціонерних товариств законодавчо визначається міні- 
мальний обсяг статутного капіталу. Коли його величина стає 
нижче встановленого рівня, то акціонерне товариство підлягає 
ліквідації. 

З метою забезпечення гарантій інтересів кредиторів величина 
статутного капіталу має відповідати обсягу чистих активів. У разі 
їх зміни величина статутного капіталу підлягає коригуванню  
з обов’язковою реєстрацією таких змін у фінансових органах.  
У процесі функціонування товариства статутний капітал може змі-
нюватися. За рахунок зростання прибутку або додаткових внесків 
засновників він може збільшуватися; у разі зменшення суми при-
бутку — скорочуватися. Зміна статутного капіталу здійснюється 
лише на підставі рішення загальних зборів простою більшістю 
голосів і потребує процедури перереєстрації. 

Збільшення статутного капіталу може відбуватися тільки піс-
ля повної оплати спочатку оголошеного статутного капіталу. 
Якщо акціонерне товариство має збитки за підсумками фінансо-
вого року, то воно не може залучати кошти за рахунок чергової 
емісії. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства 
здійснюється шляхом випуску нових акцій. Додатковий випуск 
акцій може бути здійснений лише після затвердження загальни-
ми зборами підсумків попередньої емісії, внесення до статутно-
го капіталу змін, зумовлених фактичною реалізацією раніше ви-
пущених і погашенням нереалізованих акцій. У разі додатко-
вого випуску акцій акціонери мають переважне право на їх 
придбання.  

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства від-
критого типу може здійснюватися шляхом публічного розміщен-
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ня акцій. Однак якщо статутний капітал акціонерного товариства 
менше 10-кратного мінімального його розміру, тоді товариство 
не вправі проводити публічне розміщення додатково випущених 
акцій. 

Статутний капітал акціонерного товариства може бути збіль-
шений не тільки за допомогою додаткової емісії акцій, а й через 
зміну їх номінальної вартості (деномінації). У разі деномінації в 
однаковій пропорції змінюються всі категорії і серії акцій, випу-
щених акціонерним товариством, а також зобов’язання по опціо-
нах і конвертованих облігаціях, які випущені до ухвалення рі-
шення про збільшення статутного капіталу. Збільшення статут-
ного капіталу може відбуватися в результаті обміну 
конвертованих облігацій на акції, повернення акцій, які знахо-
дяться в дочірніх товариствах, а також із резервного фонду. Збі-
льшення статутного капіталу здійснюється і в результаті перео-
цінки основних фондів шляхом додаткового випуску акцій або за 
допомогою збільшення номінальної вартості випущених акцій. 

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства здій-
снюється в результаті зниження номінальної вартості акцій або 
погашення їх частини. При цьому погашатися можуть тільки ті 
акції, які є на балансі акціонерного товариства, включаючи акції, 
придбані з цією метою в акціонерів. Якщо зменшується сукупна 
номінальна вартість акцій, то у двомісячний термін слід скороти-
ти власний статутний капітал або довести його до рівня оголоше-
ного. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства 
може бути здійснено за допомогою викупу власних акцій, а та-
кож виключення акціонерів і повернення їм внесків, шляхом ско-
рочення суми підписки до фактично оплаченої вартості акцій. 
Зменшується статутний капітал і при передачі акцій дочірнім під-
приємствам, а також у разі спрямування частини акцій у резерв-
ний фонд. 
Прибуток акціонерного товариства утворюється так само, як 

на підприємствах інших форм власності, у вигляді різниці між 
виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) та витратами 
на виробництво цієї продукції (робіт, послуг) і відповідними 
податками. Якщо витрати перевищують суму виручки, то підп-
риємство має збитки. Порядок використання прибутку, який не 
підлягає розподілу між акціонерами, визначається статутом під-
приємства. 

Прибуток — основне джерело коштів підприємства, яке ха-
рактеризується динамічним розвитком. У балансі він відобра-
жається в явному вигляді як нерозподілений прибуток, а також 
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у завуальованому вигляді — як створені за рахунок прибутку 
фонди і резерви. За умов ринкової економіки величина прибут-
ку залежить від багатьох факторів, основним з який є співвід-
ношення доходів і витрат. У чинних нормативних документах 
закладена можливість визначеного регулювання прибутку ке-
рівництвом підприємства. До таких регулювальних процедур 
належать: 

• зміна межі віднесення активів до основних засобів; 
• прискорена амортизація основних засобів; 
• зміна методики амортизації малоцінних і швидкозношува-

них предметів; 
• порядок оцінки та амортизації нематеріальних активів; 
• порядок оцінки внесків учасників до статутного капіталу; 
• вибір методу оцінки виробничих запасів; 
• порядок урахування процентів по кредитах банків, які вико-

ристовуються на фінансування капітальних вкладень; 
• порядок створення резерву по сумнівних боргах; 
• порядок віднесення на собівартість реалізованої продукції 

окремих видів витрат; 
• склад накладних витрат і спосіб їх розподілу. 
Після сплати податку на прибуток та інших обов’язкових пла-

тежів залишається чистий прибуток, який надходить у повне роз-
порядження акціонерного товариства, і Рада директорів товарис-
тва вирішує питання про його розподіл. Частина чистого прибут-
ку може бути спрямована на виробничий і соціальний розвиток 
товариства; інший прибуток із зазначенням його частки відра-
ховується на виплату процентів по облігаціях, а також у резерв-
ний фонд. Можливі виплати службовцям акціонерного товари-
ства у вигляді грошових винагород або акцій відповідно до 
визначеної частки, яка передбачена статутом. Чистий прибу-
ток, який залишився, спрямовується на виплату дивідендів ак-
ціонерам. 

Прибуток — основне джерело формування резервного капіта-
лу (фонду), який призначений для відшкодування непередбаче-
них втрат і можливих збитків і є страховим за своєю природою. 
Порядок формування резервного капіталу визначається норматив-
ними документами, які регулюють діяльність підприємства дано-
го типу, а також його статутними документами. 
Додатковий капітал як джерело коштів підприємства утво-

рюється, як правило, у результаті переоцінки основних засобів та 
інших матеріальних цінностей. Нормативними документами за-
бороняється використання його з метою споживання. 
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5.2. Оцінювання вартості окремих  

елементів власного капіталу 

Капітал буває царем або рабом для того,  
хто його накопичив, залежно  

від оцінки й використання. 

Квінт Флаак Горацій 

Вартість нерозподіленого прибутку 

Вартість нерозподіленого прибутку — це рівень дохід-
ності, який вимагають власники звичайних акцій. 

Доцільно розглядати нерозподілений прибуток поточного пе-
ріоду, оскільки робиться припущення, що нерозподілений при-
буток минулих періодів був інвестований у проекти поточно- 
го року. Чистий прибуток підприємства, який залишається піс-
ля сплати всіх обов’язкових платежів, повністю належить ак-
ціонерам. Підприємство або сплачує цей прибуток у вигляді ди-
відендів, або реінвестує у фінансово-виробничу діяльність 
підприємства. 

Теоретично, в акціонерів є вибір: реінвестування прибутку 
(відсутність величини дивідендних виплат на акцію як резуль-
тат ділення чистого прибутку на кількість розміщених акцій) 
або розподіл усієї суми прибутку на акції і самостійне розпо-
рядження отриманими грошовими коштами (реінвестування в 
реальні та фінансові активи або споживання). Якщо акціонери 
приймають рішення про реінвестування, то такі рішення ґрун-
туються на альтернативній вартості: реінвестування у фінансо-
во-господарську діяльність підприємства має забезпечити до-
хідність не нижчу ніж дохідність найкращого варіанта інвес-
тування на ринку з аналогічним ступенем ризику. Якщо 
прийняти, що ступінь ризику на ринку відповідає рівню дохід-
ності власного капіталу ks, то вартість акціонерного капіталу 
має дорівнювати необхідному рівню дохідності акціонерного 
капіталу в рік реінвестування прибутку. Отже, вартість нероз-
поділеного прибутку дорівнює вартості акціонерного капіталу 
підприємства. 
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Моделі оцінювання акціонерного капіталу 

У сучасній економічній літературі широкого застосуван-
ня набули такі методи (моделі) оцінювання акціонерного капіталу: 

1) модель оцінювання дохідності фінансових активів (САМР); 
2) модель дисконтованих грошових потоків (DCF); 
3) мультиплікаторний підхід; 
4) опціонний підхід. 
1. Модель оцінювання дохідності фінансових активів (САМР) 
Модель САМР ґрунтується на певних нереалістичних припу-

щеннях та не може бути перевірена емпірично. Однак ця модель 
досить часто використовується для оцінювання вартості власного 
капіталу підприємства. 

На основі моделі САМР ціна власного капіталу розраховуєть-
ся в такий спосіб: рівень безризикової дохідності плюс премія за 
ризик, яка обчислюється множенням β-коефіцієнта акції на рин-
кову премію за ризик: 

ks = kf + (km – kf) ·  β0. 

kf — ставка прибутковості за відсутності ризику; 
β — показник ризику конкретного підприємства (акції); 
km — середня ставка прибутковості акцій на ринку в цілому; 
ks — вартість акціонерного капіталу. 
На основі цієї формули можна розрахувати потрібний рівень 

дохідності акціонерного капіталу, який потім можна використати 
як ціну нерозподіленого прибутку. Розглянемо особливості прак-
тичної оцінки окремих складових цієї формули. 
Обґрунтування вибору часового інтервалу для оцінки параме-

трів моделі kf та (km – kf). Одним з основних компонентів для роз-
рахунку вартості капіталу на основі моделі САМР є безризиковий 
рівень дохідності kf. На практиці немає такої категорії, як безризи-
ковий актив. Виникає запитання: якщо дійсно в практичній діяль-
ності не можна знайти безризиковий рівень дохідності, яку ж про-
центну ставку доцільно використовувати? У вітчизняній науковій 
економічній літературі ця проблема не розкривається. На думку за-
рубіжних учених-економістів Юджіна Ф. Брігхема, С. Гапенськи, 
Дж. К. ван Хорна, для відповідних розрахунків можна використову-
вати казначейські цінні папери. Однак учені не дійшли згоди щодо 
терміну погашення таких цінних паперів. Деякі з них вважають, що 
доцільно використовувати короткострокову ставку, оскільки САМР 
застосовується для конкретно визначеного періоду, інші ствер-
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джують, що внаслідок довговічності інвестиційних проектів не-
обхідно використовувати довгострокову ставку. 

Для економічно розвинутих країн характерною є нормальна фо-
рма кривих дохідності, що відображає більший рівень ризику, який 
пов’язаний з більшим терміном обороту і який полягає у збільшенні 
рівня дохідності. Відповідно в разі вибору цінних паперів з більшим 
терміном обороту значення kf збільшується. Російським ученим-еко-
номістом Т. В. Тепловою чітко визначені три підходи до розрахунку 
kf, які знайшли широке застосування в аналітичних розрахунках: 

1) використання короткострокових цінних паперів для оцінки kf. 
Наприклад, у США для обчислень беруть значення прибутковості по 
3-місячних казначейських векселях. Цей підхід аргументується най-
меншим ризиком по короткострокових цінних паперах і необхідніс-
тю одержання оцінок параметрів моделі на конкретний момент. Не-
обхідна прибутковість на ринку постійно змінюється, що пов’язано з 
непостійністю загальноекономічної і політичної ситуації, тому САМР 
відображає прибутковість на конкретний момент. Усі параметри мо-
делі повинні враховувати оцінку ризику на конкретний момент; 

2) середньострокові оцінки для параметрів моделі. У США 
використовуються оцінки по казначейських облігаціях з термі-
ном обороту 1—2 роки; 

3) довгострокові оцінки, які відповідають часовому інтервалу за 
інвестиційним рішенням. Найширше застосовують оцінки kf по 30-річ-
них державних облігаціях США та середні оцінки по довгострокових 
цінних паперах на значному часовому інтервалі (приблизно 70 років). 

Якщо параметри САМР оцінюються за минулим значенням 
безризикової прибутковості і прибутковості ринку, то виникає 
запитання щодо методу розрахунку середніх значень: використо-
вувати середні геометричні чи арифметичні величини. Прихиль-
ники арифметичної середньої доводять, що їхній підхід більше 
збігається з логікою побудови САМР як моделі поточної оцінки 
прибутковості і щонайкраще передбачає премію за ринковий ри-
зик наступного часового періоду. Геометрична середня дає кращу 
оцінку для тривалого часового інтервалу. Відмінності між одер-
жуваними оцінками премії за ризик суттєві, про що свідчать дані 
табл. 5.1, яка розрахована на основі статистичних даних США.  

Розрахунок на основі середньої геометричної дає нижчі оцін-
ки премії за ризик. Ряд досліджень ринку та інвестиційних оцінок 
базується саме на геометричній середній на тривалому часовому 
інтервалі (наприклад, А. Дамодаран у розрахунках використовує 
значення премії за ризик, що дорівнює 5,5  %. Це відповідає серед-
ній геометричній, яка обчислена на 65-річному часовому інтервалі). 
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Таблиця 5.1 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦІНОК ПРЕМІЇ ЗА РИНКОВИЙ  
РИЗИК ЗА КОРОТКОСТРОКОВИМИ І ДОВГОСТРОКОВИМИ  

ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ НА ОСНОВІ СЕРЕДНЬОАРИФМЕТИЧНОГО  
ТА СЕРЕДНЬОГЕОМЕТРИЧНОГО МЕТОДІВ* 

Часовий інтервал 

Премія за ринковий ризик: (km – kf),  
де km — дохідність ринку акцій США,  % 

kf — короткострокові цінні папе-
ри (казначейські векселі США) 

kf — довгострокові цінні  
папери (30-річні облігації) 

середньо-
арифметична 

середньо-
геометрична 

середньо-
арифметична 

середньо-
геометрична 

1926—1990 роки 8,41 6,41 7,24 5,5 

1962—1990 роки 4,1 2,95 3,92 3,25 

1981—1990 роки 6,05 5,38 0,13 0,19 

*Джерело: Damodaran A. Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment 
and Corporate Finance. — P. 22. 

 
В європейських країнах у ряді випадків немає статистичної бази 

для здійснення відповідних розрахунків на тривалому часовому 
проміжку. Як правило, часовий інтервал не перевищує 20 років. 
Премії за ризик (як середньогеометричні значення) по країнах, які 
розраховані за даними за 1970—1990 роки, наведено в табл. 5.1, 5.2. 

Таблиця 5.2 

ОЦІНКА ПРЕМІЇ ЗА РИЗИК ПО КРАЇНАХ у 1970—1990 роках* 

Країна 

Середній рівень дохідності 
Премія  

за ризик,  % ринку 
довгострокових  

державних цінних паперів 

Австралія 9,6 7,35 2,25 

Великобританія 14,7 8,45 6,25 

Італія 9,4 9,06 0,34 

Канада 10,5 7,41 3,09 

Нідерланди 11,2 6,97 4,33 

Німеччина 7,4 6,81 0,59 

США 10,0 6,18 3,82 

Франція 11,9 7,68 4,22 

Швейцарія 5,3 4,10 1,20 

Японія 13,7 6,96 6,74 

*Джерело: Damodaran A. Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment 
and Corporate Finance. — P. 22. 
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Відмінності у преміях за ринковий ризик по країнах можна 
пояснити: 

• стабільністю економічного зростання — чим більше еконо-
мічне зростання країни, тим вище значення премії за ризик; 

• політичною стабільністю — політична нестабільність (полі-
тичний ризик) призводить до вищих значень премії за ризик; 

• характеристиками компаній, які включаються до складу рин-
кового портфеля, за яким для країни оцінюється значення km (фа-
ктично оцінка здійснюється на основі фондового індексу біржі і 
ринковий портфель залежить від вимог лістингу). Чим жорсткіші 
вимоги до підприємств, які котируються при лістингу, тим мен-
шою є премія за ринковий ризик для країни. Ряд аналітиків, оці-
нюючи рівень прибутковості конкретної країни, виходять із па-
раметрів, визначених для ринку США, з урахуванням особливос-
тей інших країн. Використовуючи, наприклад, премію за 
ринковий ризик 5,5 % (геометрична середня kf по довгострокових 
державних облігаціях) як базову, доцільно робити поправки в бік 
збільшення для ринків, які характеризуються вищим рівнем ризику. 

Якщо очікуваний рівень інфляції високий і процентна ставка по 
державних облігаціях перевищує 15 %, то зазвичай усі розрахунки 
здійснюються в доларах США, а процентна ставка по казначейсь-
ких облігаціях США розглядається як безризикова прибутковість. 
Якщо використовується внутрішня валюта, то премія за ринковий 
ризик має бути скоригованою на очікуваний рівень інфляції. 

Отже, щодо введення параметрів у САМР принципово розріз-
няються три варіанти. 
Варіант 1. (km – kf) — середньогеометричне значення премії на 

часовому інтервалі 3—5 років, де km — прибутковість фондового 
індексу; kf — рівень дохідності на момент розгляду відповідних ко-
роткострокових цінних паперів. Оскільки історія розвитку фондо-
вого ринку в Україні є ще нетривалою, то цей варіант оцінки пара-
метрів є найпридатнішим для практичного застосування в Україні. 
Варіант 2. Оцінювання вартості капіталу для кожного року за 

інвестиційним рішенням. Для першого року ks1 = kf1 + β ⋅ (kf – km)1, 
де kf1 — поточна процентна ставка для короткострокових держав-
них цінних паперів; (kf – km)1 — статистично оцінена середня, kf2, 
kf3 і т. д. базується на гіпотезі тимчасової структури процентної 
ставки. Значення ринкової премії за ризик знижуються кожного 
року. 
Варіант 3. kf — поточне значення процентної ставки для дов-

гострокових державних цінних паперів, (km – kf) — статистично 
оцінена середня за щорічними (чи щомісячними) відхиленнями 
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прибутковості по фондовому індексу від прибутковості по довго-
строкових цінних паперах держави. 
Обґрунтування β-коефіцієнта. Коефіцієнт β розраховується на 

основі регресійної моделі, яка відображає залежність між колиш-
ньою дохідністю акції і колишньою ринковою дохідністю, яка оці-
нюється за загальноприйнятим індексом. Значення β, яке розрахо-
вано в такий спосіб, називається історичним або фактичним. 

Слід зазначити, що історичні значення β відображають сту-
пінь ризиковості акцій у минулому, тоді як інвестори заінтересо-
вані в оцінці майбутнього ризику. Так, статистичні дані можуть 
позитивно характеризувати фінансовий стан компанії в минуло-
му. Однак ситуація може зовсім змінитися і прогнозні розрахун-
ки покажуть, що ризик інвестування в цінні папери компанії буде 
вищим, ніж у попередні роки; можлива і протилежна картина.  

Якщо для оцінювання вартості власного капіталу фірми на ос-
нові моделі САМР використовується історичне значення β, то пе-
редбачається без будь-яких застережень, що ризик компанії в 
минулому дорівнює майбутньому ризику. Чи можна стверджува-
ти, що має місце загальне правило, відповідно до якого для біль-
шості компаній ризик у майбутньому досить схожий з минулим 
ризиком, що й виправдовує застосування історичного значення β 
для розрахунків на основі моделі САМР? Для окремих фірм оцін-
ки ризику для минулого і майбутнього часу часто не збігаються, 
що приводить до значних коливань β-коефіцієнтів у часі. Оскіль-
ки фактичні значення β-коефіцієнтів не є безперечними критері-
ями оцінки майбутнього ризику, були розроблені методики їх ко-
ригування. Це привело до появи двох різних видів β-коефіцієнтів: 
1) уточнений; 2) фундаментальний. Поняття уточненого β (adjusted 
beta) значною мірою з’явилося завдяки праці М. Е. Блуме, у якій 
було показано, що дійсні значення β згодом мають тенденцію на-
ближатися до 1,07. Тому аналітик, почавши з розрахунку історич-
ного β фірми, що ґрунтується на статистичних даних, може потім 
зробити поправки на очікувані майбутні зрушення показника до 
1,0 і в такий спосіб одержати уточнене значення β, що є в серед-
ньому точнішою оцінкою майбутнього фактичного значення β-
коефіцієнта порівняно з історичним β. Оскільки алгоритм кори-
гування β потребує наявності додаткових статистичних даних, ми 
не будемо розглядати його ґрунтовно. 

Інша методика коригування β передбачає врахування ряду 
фундаментальних ринкових змінних, таких як фінансовий важіль, 
коливання обсягів реалізації і т. ін. Кінцевим результатом цього 
підходу є поява фундаментального значення β (fundamental beta). 
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Цей показник постійно уточнюється для того, щоб відобразити 
зміни в операціях фірми і структурі капіталу, тоді як в історичному і 
навіть в уточненому значеннях β такі зміни не враховують і вони 
знаходять відображення в «дійсних» значеннях β лише з часом. 

Очевидно, що уточнена величина β значною мірою залежить 
від його вихідних історичних значень. Те саме можна сказати про 
фундаментальне значення β, маючи на увазі застосовуваний у да-
ний час алгоритм його розрахунку. Тому проста історична вели-
чина β є важливою навіть у тому разі, якщо для оцінки будуть за-
стосовані складніші варіанти цього показника. Ураховуючи все 
це, слід зауважити, що при обчисленні історичної величини β 
можуть бути використані різні статистичні дані, внаслідок чого 
одержують різні значення β. У процесі оцінювання слід урахову-
вати такі моменти: 

1) часовий інтервал побудови регресійної моделі; 
2) частота спостережень дохідності; 
3) індекс, який є індикатором ринкового портфеля (індекс ак-

цій, індекс з урахуванням облігацій або вкладень у валюту); 
4) оцінювання дохідності з урахуванням дивідендів або їх іг-

норуванням (для коротких часових інтервалів це не має суттєвого 
значення, тому дивіденди ігноруються); 

5) методика розрахунку дохідності за відсутності котирувань 
по обраному активу на конкретну дату. 

Особливості застосування  
моделі САМР для оцінювання вартості  
акціонерного капіталу компанії  
з ненульовим фінансовим важелем 

Модель САМР ураховує ступінь ризику в значеннях β-
коефіцієнта. У тих випадках, коли є можливість побудувати регре-
сійну модель і оцінити β-коефіцієнт, значення вартості власного 
капіталу ks за моделлю буде відображати необхідний рівень при-
бутковості з урахуванням систематичного, комерційного й фінан-
сового ризиків. Очевидним є те, що чим більша частка позикового 
капіталу, тим вище значення β-коефіцієнта для підприємств однієї 
галузі. Для підприємств, акції яких не котируються, або для інвес-
тиційних проектів модель може бути використана зі штучним уве-
денням β-коефіцієнта. Наприклад, якщо розглядається проект роз-
ширення діяльності (тобто проект того ж комерційного ризику, що 
й поточна діяльність) і використовується тільки власний капітал, 
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то β підприємства = β проекту = β акції даного підприємства з 
нульовим фінансовим важелем. 

Метод штучного β-коефіцієнта допускає визначення коефіцієн-
та або за значенням середньогалузевих коефіцієнтів, або на осно-
ві фірми-аналога. Якщо підприємство розглядає інвестиційний 
проект у сфері діяльності, що відрізняється від основного вироб-
ництва, то неправомірно буде в цей проект уводити вартість капі-
талу (як ставку дисконтування) з урахуванням поточної необхід-
ної прибутковості за основною діяльністю. Комерційний ризик 
буде іншим. Наприклад, якщо підприємство, що виробляє меблі, 
розглядає варіант інвестування коштів в операції з нерухомістю, то 
акціонери підприємства будуть розглядати проект з погляду зіста-
влення прибутковості й ризику по операціях з нерухомістю. Систе-
матичний ризик такої сфери діяльності може бути оцінений на ос-
нові даних по тих компаніях, які займаються нерухомістю і акції 
яких котируються на ринку. Варто враховувати те, що в такому 
систематичному ризику знайдуть відображення макроекономічні 
фактори, а також комерційний і фінансовий ризики. 

Така сама проблема виникає в разі використання β-коефіцієнта 
фірми-аналога. Якщо аналог функціонує в тій само галузі, має такий 
же обсяг капіталу, подібну структуру активів і аналогічний попит на 
продукцію, але інше співвідношення власних і позикових коштів, то 
використовувати β-коефіцієнт аналога в розрахунках необхідної 
прибутковості неприпустимо через різний фінансовий ризик. 

Розв’язання цієї проблеми запропонував 1969 року Роберт 
Хамада, який використав залежність βd підприємства з ненульо-
вим фінансовим важелем від значення β0 для того самого підпри-
ємства за відсутності позикового капіталу. Основна ідея моделі 
Хамади полягає в тому, що фінансовий важіль (відповідно фінан-
совий ризик) збільшує систематичний ризик, який приводить до 
зростання β-коефіцієнта. Ступінь збільшення залежить від фінан-
сового важеля (D/S) і ставки податку на прибуток t. 

Формула Хамади має такий вигляд: 

βd = β0[1 + (1 – t) D/S], 

де β0 — значення β-коефіцієнта підприємства з нульовим фінан-
совим важелем; 

βd — значення β-коефіцієнта для того самого підприємства з 
ненульовим фінансовим важелем; 

t – ставка податку на прибуток. 
Якщо застосовуються три різні елементи фінансування: акціо-

нерний капітал S, представлений звичайними акціями, привіле-
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йовані акції (ринкова оцінка яких Р) і позиковий капітал D, то 
мультиплікатор систематичного ризику власників звичайних ак-
цій ще більше підвищується: 

βd = β0 + β0 (P/S) + β0 (1 – t) D/S. 

Модель Хамади отримана шляхом об’єднання моделі оцінки 
капітальних активів САМР і моделі Міллера—Модільяні з подат-
ками. Виходячи з моделі САМР, необхідний рівень прибутковості 
за позиковим капіталом залежить від безризикової процентної став-
ки і премії за ризик, що, у свою чергу, залежить від ринкового ри-
зику даної компанії. Цей ринковий ризик містить два компоненти: 
комерційний і фінансовий ризики. Якщо позиковий капітал не ви-
користовується, то вартість власного капіталу визначається безри-
зиковою прибутковістю і премією за комерційний ризик, який не 
може бути усунений диверсифікацією. Мірою цього ризику є β0: 
ks0 = kf + (km – kf) · β0. Якщо застосовується фінансовий важіль у ро-
змірі D/S, то систематичний ризик власного капіталу збільшується, 
що відображається зростанням необхідного рівня прибутковості: ks 
= kf + (km – kf) · β0 + (km – kf) · β0 · (1 – t) · D/S. 

На основі моделі Хамади мультиплікатор систематичного ри-
зику дорівнює: 

βd = β0 + β0 (1 – t) D/S. 

Вартість акціонерного капіталу підприємства, яке використо-
вує фінансовий важіль, дорівнює: 

ksd = kf + β0 (km – kf) + β0 (km – kf) D/S (1 – t). 

Щоб використовувати βd фірми-аналога зі структурою капіта-
лу, яка відрізняється від структури капіталу підприємства, що ро-
зглядається, варто застосувати таку схему. 

1. Розрахувати на основі регресійної моделі βd на основі ана-
лога або скористатися даними аналітичних агентств.  

2. Розрахувати β-коефіцієнт фірми-аналога за нульового фі-
нансового важеля: 

β0 аналога = βd / (1 + (1 – t) D аналога / S аналога). 

3. Розглянути β-коефіцієнт підприємства як β-коефіцієнт анало-
га за нульового фінансового важеля (або β-проекту як β аналога): 

β0 аналога = β0 підприємства. 
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4. Розрахувати β-коефіцієнт підприємства (проекту) за фор-
мулою Хамади, використовуючи розраховане значення β0 і влас-
ну структуру капіталу (значення фінансового важеля як D/S): 

βd = β0[1 + (1 – t)D/S]. 

2. Модель дисконтованих грошових потоків (DCF) 

Модель дисконтованих дивідендів 

Виходячи з положень моделі дисконтованих дивідендів (DDM) 
під вартістю власного капіталу (ks) слід розуміти ставку дискон-
тування (k), яка урівнює теперішню вартість очікуваних майбут-
ніх дивідендів на одну акцію та теперішню ринкову ціну акції: 
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де Ро — вартість акції; Dt — дивіденд на одну акцію, який очіку-
ється в t-му періоді; k — дисконтна ставка. 

Якщо можливо спрогнозувати майбутню величину дивідендів, 
то можна розрахувати і ставку дисконту, яка урівнює ці дивіден-
ди з ринковою вартістю акції. Саме в розрахунку майбутньої ве-
личини дивідендів і полягають основні труднощі щодо визначен-
ня вартості власного капіталу.  
Якщо величина дивідендів не змінюється кожного року (D1 =  

= D2 = … = Dt), то ринкова вартість акції розраховується як від-
ношення фіксованої величини дивіденду до дисконтної ставки  
(Ро = Dt / k), відповідно 
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Якщо очікується зростання дивідендів з постійним темпом g, 
тобто D1 = Do (1 + g), то ринкова вартість акції визначається на 
основі моделі безстрокового зростання Гордона: 
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де Do — дивідендні виплати в базовому періоді. 
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Передбачається, що щороку інвестується фіксована величина 
чистого прибутку (дивідендний вихід незмінний по роках і дорів-
нює φ). Інвестиції забезпечують прибутковість R, що дає змогу 
підприємству щороку збільшувати чистий прибуток з темпом 
зростання g = (1 – φ) R. Оскільки зростає чистий прибуток, а ди-
відендний вихід постійний, то дивіденд на акцію також зроста-
тиме з темпом g. Передбачається, що необхідна прибутковість 
власників капіталу ks перевищує темп зростання g (це припущен-
ня є природним, тому що компанії не можуть на нескінченному 
часовому інтервалі нарощувати прибуток і дивіденди високими 
темпами). 

Перетворивши формулу розрахунку ціни акції в моделі Гор-
дона, одержуємо формулу для оцінки необхідної прибутковості 
акціонерного капіталу, яка складається з двох елементів: прогно-
зованої дивідендної прибутковості та очікуваного темпу зростан-
ня прибутку і дивідендів у результаті реалізації інвестиційного 
рішення. 
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Важливо зазначити, що ця формула для ks ґрунтується на по-
точній ринковій оцінці акції і не враховує специфічні очікування 
щодо зростання. Зростання визначається дивідендним виходом φ 
і очікуваним рівнем прибутковості R. Якщо φ і R постійні, то й 
темп зростання g також не змінюється. Очевидно, що це досить 
суттєве обмеження моделі. Залежно від того, наскільки темп зрос-
тання, який забезпечується інвестиційним рішенням, буде близьким 
до темпу зростання, який спостерігається на нинішньому етапі, 
можна казати про коректність оцінки необхідної прибутковості.  

Істотні обмеження моделі Гордона є не єдиними недоліками 
цього підходу до оцінювання вартості акціонерного (власного) 
капіталу. Використовуючи його, необхідно враховувати таке: 

1. Розраховане значення ks залежить від обраного часового 
проміжку. Темп зростання g розраховується на основі даних за 
минулі роки і тому значною мірою залежить від часового інтер-
валу розрахунку.  

2. Розраховане значення ks залежить від вибору дати оцінки 
теперішньої ціни oP . Зазвичай у розрахунках використовується зна-
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чення oP  на кінець фінансового року. Офіційні дані про курс 

акцій часто не містять дату виплати дивіденду, і помилкою бу-
де використовувати дані за ціною після екс-дивідендної дати. 
Складність полягає в тому, що чимало компаній сплачують ди-
віденди кілька разів на рік. У такому разі необхідно коригува-
ти наявні дані.  

3. Результати розрахунків залежать від короткострокових змін 
ціни. 

4. Податкові виплати обов’язково повинні враховуватися в 
процесі прийняття інвестиційних рішень. Податкові платежі вра-
ховуються при оцінюванні грошових потоків, що генеруються 
довгостроковими активами, в які інвестуються кошти. Очевид-
ною є необхідність дисконтування післяподаткових грошових по-
токів на скориговану на податкові платежі вартість капіталу.  
Модель дисконтування чистого грошового потоку на власний 

капітал 
Модель Гордона виходить із припущення про те, що грошо-

вим потоком, яким розпоряджаються акціонери, є тільки дивіденд-
ні виплати. Ширше трактування грошового потоку на власний 
капітал включає розгляд усього грошового потоку, що залиша-
ється після виплати виробничих і фінансових зобов’язань (випла-
ти процентів, витрат на ремонт і відновлення матеріальних акти-
вів, збільшення оборотного капіталу). На цей потік може роз-
раховувати власник контрольного пакета акцій, що має 
можливість впливати на прийняття інвестиційних і фінансових 
рішень. 

У моделі дисконтування чистого грошового потоку, що при-
падає на власний капітал, передбачено введення в розрахунок 
безпосередньо чистого грошового потоку, який призначається 
акціонерам (FCFE — чистий грошовий потік на власний капітал). 
Наприклад, для стабільного зростання (як модифікація моделі 
Гордона): 
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Такий розгляд дає змогу врахувати додаткову вигоду від по-
даткових платежів, які пов’язані з оподатковуванням прибутку. 
Якщо розрахувати капіталізацію ks, використовуючи чисті диві-



 175

дендні платежі (не оголошені дивіденди, а ті, що одержують ак-
ціонери на руки з урахуванням прогресивного прибуткового опо-
даткування) і капіталізацію за чистим грошовим потоком, то за 
моделлю Гордона отримаємо менший результат. Модель дис-
контування дивідендів не враховує можливості використання 
стратегій мінімізації податків вибором відповідної дивідендної 
політики. 

Передбачається, що всі підприємства стабільно виплачують 
дивіденди в грошовій формі. Неконсолідований акціонер справді 
спостерігає дивідендну політику як задану при виборі підприємс-
тва і не може змінити її на свій розсуд, для нього ks, яка розрахо-
вана на основі моделі Гордона з чистими дивідендними виплата-
ми, відображає реальну оцінку. Для власника контрольного па-
кета, що впливає на вибір дивідендного виходу і конкретні 
форми розподілу прибутку (у тому числі форми, що допускають 
мінімізацію податків), оцінка повинна будуватися, виходячи з 
максимально можливого результату за умови найефективнішого 
управління. Власник контрольного пакета або власник приватно-
го підприємства має можливість розпоряджатися не тільки чис-
тим прибутком, а й амортизаційними відрахуваннями (і тоді до-
ступний грошовий потік буде дорівнювати сумі чистого при-
бутку та амортизаційних відрахувань), а також заборгованостями 
(наприклад, перед постачальниками продукції) (рис. 5.2). 

Власники капіталу Грошові потоки

Дивіденди за
вирахуванням податку

Неконсолідовані власники
акціонерного капіталу

Проценти за користування у
грошовому вимірюванні

Чистий грошовий
потік на власний капітал

Власники
позикового капіталу

Власники
контрольного пакета

 

Рис. 5.2. Грошові потоки, які отримують власники капіталу 

Чистий грошовий потік на власний капітал року t дорів-
нює: Чистий прибуток року t + Амортизаційні відрахування  
року t – Капітальні вкладення року t на підтримку наявних акти-
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вів і створення нових – Приріст оборотного капіталу року t +  
+ Збільшення заборгованості року t.  
Чистий прибуток року t дорівнює: Реалізаційний і позареалі-

заційний дохід – Витрати й обов’язкові платежі, у тому числі 
податкові – Виплата процентів за користування позиковим ка-
піталом. 

Для одного підприємства два методи формування грошового 
потоку — потік у вигляді дивідендів, який одержують акціонери 
(добуток дивіденду на акцію на кількість акцій в обороті), або 
чистий грошовий потік можуть давати як однакове значення ks, 
так і різне. 

Однакове значення ks має місце в таких випадках: 
1) дивіденди, які виплачуються, дорівнюють чистому грошо-

вому потоку, підприємство не використовує стратегії мінімізації 
чистих виплат власникам капіталу; 

2) чистий грошовий потік перевищує величину дивідендних 
виплат, але сума перевищення інвестується в проекти з нульовим 
чистим дисконтованим доходом (NPV = 0). 

Значення ks різні в таких випадках: 
1) підприємство використовує податкові стратегії мінімізації 

виплат, які пов’язані з особистим доходом акціонерів, нерозподі-
лений прибуток інвестується в проекти з додатним чистим дис-
контованим доходом (NPV > 0); 

2) якщо підприємство здійснює проекти з від’ємним чистим 
дисконтованим доходом (NPV < 0), то варіант виплати дивіден-
дів навіть з урахуванням оподатковування є привабливішим (ре-
зультат, який отримано методом дисконтованих дивідендів, буде 
вищим, ніж розрахований за методом чистого дисконтованого 
доходу); 

3) якщо підприємство виплачує дивіденди акціями нового ви-
пуску або для виплати дивідендів використовує частково залуче-
ні кошти, то дивідендні виплати року t перевищать фактичне зна-
чення чистого грошового потоку цього року. Розрахунок ks 

методом дисконтованих дивідендів дасть вищий результат. 
У загальному випадку розрахунок ks методом дисконтування 

чистого грошового потоку дає вищу оцінку, ніж метод дисконту-
вання дивідендів. Це перевищення відображає оцінку контролю 
над корпорацією і відповідно контролю над дивідендною політи-
кою. Отже, для неконсолідованого акціонера прийнятнішим є оці-
нювання за методом дисконтованих дивідендів. Якщо розгляда-
ється питання поглинання або придбання корпорацією контроль-
ного пакета (придбання можливості впливати на прийняття 
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рішень, у тому числі на дивідендну політику), то адекватнішим є 
оцінювання методом дисконтування чистого грошового потоку. 

3. Мультиплікаторний підхід, або метод ринкових коефіці-
єнтів 

У рамках використання мультиплікаторного підходу ціна акції 
визначається на основі порівняння фінансових показників (при-
бутку, виручки від реалізації та ін.) одного підприємства з розра-
хованими співвідношеннями цін акцій і фінансових показників 
емітентів, які можна зіставляти. Прогноз будується на припу-
щенні про загальну тенденцію вирівнювання прибутковості. Най-
частіше використовують такі мультиплікатори: 

1) відношення ціни акції до прибутку на акцію (Р/Еа — prise/ 
earning ratio); 

2) відношення ціни акції до балансової оцінки власного капі-
талу в розрахунку на одну акцію (prise/book value per share – 
BVPS). BVPS = Балансова оцінка власного капіталу / Кількість 
акцій в обороті. Балансова оцінка власного капіталу = Балансова 
оцінка активів підприємства (або валюта балансу) – Балансо- 
ва величина зобов’язань (кредиторська заборгованість, залуче-
ний капітал); 

3) відношення ціни акції до обсягу продажу у вартісному ви-
разі в розрахунку на одну акцію (price/sales). Обсяг продажу = 
Виручка (або може розглядатися сума реалізаційного і позареалі-
заційного доходу). 

При використанні мультиплікаторного підходу суттєве зна-
чення мають: 

• обґрунтування типу мультиплікатора (одного з трьох назва-
них вище або їх модифікації); 

• розрахунок конкретного значення мультиплікатора. 
Розглянемо найпростіший спосіб використання мультипліка-

торного підходу за коефіцієнтом ціна/прибуток. Припустимо, що 
визначено середнє значення мультиплікатора ціна/прибуток на 
акцію (Р/Еа) для компаній, які порівнюються. На основі про-
гнозу чистого прибутку в t-му році може бути оцінена ринкова 
капіталізація року t: St = Р/Еа (прогнозоване значення прибутку 
в t-му році). 

Мультиплікатор ціна/прибуток набув найширшого застосу-
вання. Цьому сприяє ряд факторів: обсяг одержаного підприємст-
вом прибутку інтуїтивно розглядається інвесторами як найбільш 
значущий фактор, що впливає на ціну; розрахунок коефіцієнта 
для більшості фірм нескладний, тому що на відміну від методу 
дисконтованих грошових потоків не потребує оцінки ризику, 
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майбутнього зростання, дивідендного виходу, достатньою є ін-
формація про значення коефіцієнта аналогічних підприємств. 
Однак є й певні обмеження. Реально на значення коефіцієнта ці-
на/прибуток впливає не тільки зміна суми прибутку, а й безліч 
інших чинників. Бухгалтерський облік амортизаційних відраху-
вань, запасів може відрізнятися по підприємствах і відповідно 
давати різні значення прибутку. Розбіжності по країнах можуть 
впливати на значення необхідної прибутковості й, у свою чергу, 
спотворювати значення коефіцієнта та ускладнювати порівняння. 

Розрахунок мультиплікатора може визначатися: 
• на основі фундаментальних показників фінансового стану 

даного підприємства (темпів зростання прибутку і чистого гро-
шового потоку, дивідендного виходу); 

• як середнє значення коефіцієнта підприємств, які порівню-
ються; 

• на основі побудови для всіх підприємств на ринку рівняння 
регресії такого виду: (Р/Е) = а + б (дивідендний вихід) + в (очі-
куваний темп приросту) + ... і підстановки в нього значень диві-
дендного виходу, темпу приросту тощо по даному підприємству. 
Далі ринкова капіталізація розраховується як St = Р/Еа (прогнозо-
ване значення прибутку в t-му році). 

Усі три методи розрахунку значення мультиплікатора мають 
позитивні і негативні сторони. Розглянемо їх на прикладі муль-
типлікатора ціна/прибуток. 
Метод розрахунку мультиплікатора на основі фундаменталь-

них показників фінансового стану підприємства подібний до ме-
тоду дисконтованих грошових потоків. Мультиплікатор ціна/при-
буток розраховується за значеннями прогнозованого темпу 
зростання прибутку, дивідендного виходу і ризику. Наприклад, 
для підприємства, яке стабільно розвивається (постійний темп 
зростання не вищий темпу зростання економіки в цілому), зна-
чення мультиплікатора може бути відшукане за формулою Гор-
дона Ро = D1/(ks – g), де g — постійний темп зростання дивіденду; 
D1 — очікуваний дивіденд на акцію в 1-му році; ks — необхідна 
прибутковість на акціонерний капітал. З подання дивіденду у ви-
гляді D1 = Eо · ψ · (1 + g) і формули Гордона одержуємо: 
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Відповідно може бути отримане вираження мультиплікатора 
через прибуток майбутнього року: Ро /Е1 = ψ · (ks – g). Мультиплі-
катор прямо пропорційний дивідендному виходу й обернено про-
порційний ризику. 

Мультиплікатор ціна/прибуток може бути розрахований за фун-
даментальними показниками і для підприємств, що перебувають у 
стадії швидкого зростання (двофазна або багатофазна моделі). На-
приклад: Ро/Ео = ψ (1+g)[1 – (1 + g)n(1 + ks)

n]/(ks – g) +  
+ ψn (1+ g)n (1+gn)/(ks – gn) (1 + ks)

n, де ψ, ψn — відповідно дивіденд-
ний вихід у перші п років і в наступні роки функціонування підп-
риємства; ψп — дивідендний вихід за стабільного безстрокового 
зростання; g і gn — темпи зростання дивідендів у перші п років і в 
наступні роки. 
Розрахунок мультиплікатора за середнім значенням коефіцієн-

тів фірм-аналогів. Розрахований мультиплікатор може викорис-
товуватися для оцінювання ринкової капіталізації (але потребує 
ретельного вибору групи аналогічних підприємств), а також для 
висування гіпотези про недооцінку або переоцінку акцій даного 
підприємства. За такого підходу вимоги до вибору фірм-аналогів 
менш жорсткі. Наприклад, порівняння вітчизняних підприємств 
із закордонними може ґрунтуватися на виборі подібного напряму 
діяльності й довгострокової процентної ставки. Найбільшого за-
стосування набуло зіставлення коефіцієнта ціна/прибуток із се-
редньогалузевими або середньоринковими значеннями по конк-
ретній країні.  

Наприклад, середньогалузеве значення мультиплікатора ці-
на/прибуток дорівнює 14. Якщо підприємство має значення кое-
фіцієнта менше 14, то можна допустити, що його акції недооці-
нені ринком і в перспективі ціна акцій зростатиме. Оцінка 
власного капіталу (як 14 × Прибуток майбутнього року) має ряд 
обмежень. Оцінка власного капіталу того самого підприємства за 
методом дисконтованого доходу може дати інший результат. 
Причина цього полягає ось у чому: 

1) акції всієї галузі можуть бути переоцінені, і підстановка за-
вищеного мультиплікатора може дуже завищити оцінку даного 
підприємства; 

2) середнє значення дивідендного виходу в розглянутій групі 
підприємств може дуже відрізнятися від значення по даному під-
приємству; 

3) може мати місце розбіжність у темпах зростання. Напри-
клад, якщо середній темп зростання по групі підприємств пе-
ревищує прогнозований темп зростання для розглянутого під-
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приємства, то значення мультиплікаторної оцінки буде зави-
щеним. 

Формування групи з включенням іноземних фірм-аналогів та-
кож потребує врахування специфіки середніх значень по групі. 
Варто враховувати те, що безпосереднє порівняння на основі муль-
типлікатора українських компаній з іноземними некоректне через 
вплив на нього макроекономічних показників країни (темпу зрос-
тання економіки, довгострокової і короткострокової процентних 
ставок), розбіжності в бухгалтерському обліку по країнах стосов-
но визначення прибутку. 

При порівнянні вітчизняних підприємств з іноземними варто 
враховувати особливості обчислення мультиплікатора, по-перше, 
для закордонних компаній-аналогів однієї країни і, по-друге, для 
групи компаній-аналогів з різних країн. Середнє значення муль-
типлікатора іншої країни має бути скоригованим з урахуванням 
впливу макроекономічних факторів. 
Розрахунок мультиплікатора на основі загального рівняння 

регресії, яке побудоване для всіх підприємств даної галузі. На ос-
нові фінансової інформації з усіх підприємств, акції яких обер-
таються на ринку, будується рівняння регресії, де мультиплікатор 
Р/Е — залежна змінна від значень темпу зростання прибутку, ди-
відендного виходу, ризику тощо. Наприклад, Р/Е = а + б (темп 
приросту прибутку) + в (дивідендний вихід) – г (стандартне від-
хилення прибутку від очікуваного значення). 

Такий підхід також не є абсолютно коректним, тому що: 
� по-перше, припускає лінійну залежність мультиплікатора 

від обраних незалежних змінних; 
� по-друге, самі незалежні в даному підході змінні насправді 

корелюють одна з одною. Наприклад, підприємства з високими 
темпами зростання g зазвичай характеризуються вищим ризиком; 

� по-третє, отримане рівняння регресії відбиває залежність 
на конкретну дату й не є незмінним на тривалому проміжку часу. 

При розрахунку мультиплікатора за середнім значенням по 
групі аналогів на основі рівняння регресії передбачається, що ри-
нок правильно оцінює галузь у цілому (при цьому допускається 
недооцінка або переоцінка окремих підприємств галузі). Якщо 
ринок неправильно оцінює галузь, то такі методи обчислення му-
льтиплікатора призводять до помилкових результатів. Уникнення 
таких помилок уможливлює розрахунок на основі фундаменталь-
ного аналізу даного підприємства. 

Принциповим при використанні мультиплікаторного підходу 
є питання щодо вибору типу мультиплікатора. Суттєвий вплив на 
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вибір мультиплікатора здійснює вид діяльності оцінюваного під-
приємства. Наприклад, мультиплікатор ціна/балансова оцінка влас-
ного капіталу більше підходить для виробничих підприємств, що 
мають значну частку необоротних активів, ніж для торговельних 
підприємств. 

Для видобувних компаній часто рекомендуються мульти-
плікатори ціна/обсяг або ціна/запаси. Показник ціна/запаси 
краще характеризує перспективи компанії, але його застосу-
вання може також призвести до грубих помилок. Наприклад, 
АТ «Кондпетролеум» за запасами нафти посідає друге місце в 
Росії. Однак 92 % запасів Красноленінського родовища є важ-
кодоступними, що призводить до високої собівартості видобутку 
нафти. Видобуток щороку падає, і підприємство є збитковим, 
хоча мультиплікатор ціна/запаси забезпечує високу оцінку ком-
панії.  

Мультиплікатор ціна/прибуток часто модифікується з ураху-
ванням особливостей формування грошового потоку, який спря-
мовується акціонерам: бухгалтерський прибуток; прибуток до 
оподаткування; фактичний прибуток після оподаткування; чис-
тий грошовий потік. Мультиплікатор, який розраховано на основі 
прибутку до оподаткування, завжди буде меншим, ніж той, що 
обчислено за прибутком після оподаткування: S/прибуток до 
оподаткування = S (1 – Т)/Чистий прибуток. Передбачається, що 
відновлення необоротних активів здійснюється за рахунок амор-
тизаційних відрахувань.  

4. Опціонний підхід 
Опціонний підхід до оцінювання акціонерного капіталу ґрун-

тується на використанні теорії оцінки опціонів. Ця теорія остан-
нім часом (з 1990-х років) відіграє істотну роль у процесі при- 
йняття фінансових та інвестиційних рішень. Під опціоном розу-
міється право купити (колл-опціон — call option) або продати 
(пут-опціон — put option) активи (це можуть бути як фінансові, 
так і реальні активи) за фіксованою ціною, яка називається ціною 
виконання (strike price), впродовж визначеного проміжку часу — 
терміну опціону. Оскільки багато контрактів і угод мають харак-
тер опціонів, тобто дають одній стороні право вибору виконання 
опціону (купівлі або продажу активу за ціною виконання), у той 
час як інша сторона несе зобов’язання по опціону (відповідно 
продати або купити за фіксованою ціною), то для оцінки таких 
контрактів виник цілий напрям досліджень і моделювання, який 
дістав назву опціонний підхід. Для оцінювання опціонних кон-
трактів (визначення ціни опціону) використовуються дві моделі:  
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біноміальна і модель Блека—Шоулса, а також безліч їх моди- 
фікацій. 

Оцінювання акціонерного капіталу з урахуванням опціонних 
можливостей ґрунтується на таких положеннях: 

• залучення позикових коштів породжує для керівництва й 
акціонерів проблему вибору варіанта — перший, коли ми вчас-
но розраховуємося за позиковий капітал, і другий — коли за пе-
вних умов не розраховуємося. У процесі залучення позикових 
коштів акціонери одержують колл-опціон на купівлю активів. На-
приклад, якщо підприємство залучило позикові кошти в розмірі  
1 млн грн на один рік, то формально є два варіанти дій: погасити 
позику через рік; не погашати позику, що призведе до оголошен-
ня підприємства банкрутом і його ліквідації; 

• обмежена відповідальність акціонерів за зобов’язаннями по-
роджує можливу привабливість обох варіантів. Якщо через рік 
позика буде погашена, то це означає, що, заплативши 1 млн грн 
(якщо позика безпроцентна), акціонери одержали повне право 
розпоряджатися активами й мати відповідні грошові потоки. 
1 млн грн є ніби ціною виконання опціону: якщо заплатити, то 
контроль над активами збережеться, якщо не заплатити — конт-
роль буде втрачено. Акціонери вільні у своєму виборі. Для кре-
диторів вибору немає: якщо підприємство погасить заборгова-
ність — виконає опціон, то автоматично буде втрачена можли-
вість контролю кредиторів над активами. У цьому разі акціонери 
є покупцями (власниками) опціону, а кредитори — продавцями. 
Власник опціону має право (але не обов’язок) виконати опціон; 

• якщо позика не буде погашена й підприємство ліквідується, 
то акціонери одержать ліквідаційні дивіденди за залишковим 
принципом. Спочатку буде погашено всі зобов’язання, а потім 
залишок поділено між акціонерами. Розмір загальної суми лікві-
даційних дивідендів буде дорівнювати різниці ціни активів на кі-
нець року і номінальної величини позикових коштів (які відо-
бражені в балансі на початок року). Через обмежену відповідаль-
ність за будь-якої оцінки активів величина ліквідаційних дивіден-
дів не буде нижчою нуля: якщо активи будуть оцінені в 3 млн грн, 
то ліквідаційні дивіденди становитимуть 2 млн грн, якщо активи 
можна продати тільки за 0,5 млн грн, то акціонери нічого не оде-
ржать, але й не будуть компенсувати нестачу за рахунок власних 
коштів. У такому разі втрати будуть перекладені на плечі власни-
ків позикового капіталу, що є одним із проявів агентського конф-
лікту на фінансовому ринку. 
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Таким чином, акціонери в разі отримання позики обсягом 
1 млн грн одержують колл-опціон на активи підприємства — пра-
во впродовж одного року придбати в повне володіння активи під-
приємства. Ціна виконання опціону дорівнює 1 млн грн. Виконан-
ня опціону означає погашення позики протягом року у визначений 
момент або наприкінці року. Вибір варіанта залежить від ціни ак-
тивів підприємства впродовж року або на кінець року. Якщо ціна 
перевищує ціну виконання (понад 1 млн грн), то привабливішим є 
варіант виконання опціону. Чим вище ціна активів, тим вище оцін-
ка опціону, тому що більше значення ліквідаційних дивідендів.  

Якщо в наведеному прикладі ціна активів менше 1 млн грн, то 
опціонна теорія стверджує, що акціонери віддадуть перевагу лік-
відації підприємства, тому що ризик низької оцінки активів мож-
на перекласти на плечі кредитора. У такій ситуації в програші 
виявиться кредитор, а акціонери втратять тільки низьку оцінку 
своєї частки в активах. 

Поведінка в ситуації опціону породжує проблему морального 
ризику (moral hazard). Моральний ризик виникає, якщо умови 
контракту (угоди) можуть змінити поведінку однієї чи обох сто-
рін. Наприклад, договір страхування може підштовхнути керів-
ництво підприємства до недбалості, тому що за договором втрати 
будуть компенсовані страховою компанією (наприклад, нехту-
вання протипожежною безпекою). Договір страхування дає керів-
ництву колл-опціон — якщо виплати перевищують ціну майна, 
яке страхується, то вигідним може стати навіть його псування. 
Моральний ризик має місце і в разі гарантій позик. Акціонери 
підприємства, активи яких оцінюються нижче величини позико-
вих коштів, мають стимул змінити поведінку й віддати перевагу 
банкрутству, щоб перекласти власні потенційні втрати на влас-
ників позикових коштів. 

У разі ліквідації компанії виплати акціонерам можуть бути 
виражені як 

V – D, якщо V > D; 

0, якщо V = D або V< D, 

де V — ринкова ціна активів підприємства; D — номінальне зна-
чення короткострокової і довгострокової заборгованості. 

Ринковою оцінкою акціонерного капіталу S є ціна опціону на 
купівлю активів за ціною виконання D. За моделлю Блека—Шоулса 
ціна опціону S у момент закінчення його дії буде дорівнювати 
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найбільшому значенню різниці ціни активу й зобов’язань та ну-
льової оцінки: 

S = max (V – D; 0). 
Рівноважна ціна опціону залежатиме від: 
1) терміну дії опціону (чим більше термін, тим вище оцінка 

опціону); 
2) ступеня нестійкості ціни на активи (чим більше ціна підда-

ється змінам, тим вище оцінка опціону); 
3) поточної оцінки ціни виконання (зі зростанням ціни вико-

нання стає дедалі менше можливостей для одержання додатної 
різниці V – D, і ціна опціону знижується); 

4) змін на фінансових ринках (з огляду на те, що ціна опціону 
визначається на початок його дії, у ній повинна знайти відобра-
ження вартість грошей у часі, що визначається рівнем безризико-
вої процентної ставки з урахуванням очікуваної інфляції і плати 
за ризик, тому зростання процентної ставки зменшить поточну 
оцінку ціни виконання і приведе до зростання ціни опціону). 

Ці функціональні залежності знайшли відображення у форму-
лі Блека—Шоулса оцінки опціону: 

( ) ( )21 виконанняціниоцінкаТеперішняактивівЦіна dNdNS ⋅−⋅=  

або 

( ) ( )21 dNDedVNS
tkf−−= , 

де 
t

kfDe−  — теперішня оцінка (PV) ціни виконання в разі безпе-
рервного дисконтування; kf — безризиковий рівень дохідності;  
t — термін дії опціону, тобто кількість років між теперішнім мо-
ментом і моментом виконання опціону; е = 2,71828; N(d) — імо-
вірність того, що за нормального розподілу із середньою, яка до-
рівнює нулю, і стандартного відхилення, яке дорівнює одиниці, 
результат буде меншим d (додаток ). 

( ) ( )
2/1

2

1

2/In

t

tkS/D
d

f

σ
σ++

= , 

2/1
12 tdd σ−= , 

де σ2 — дисперсія ціни активів (міра оцінки мінливості ціни). 
Модель Блека—Шоулса припускає: 1) функціонування в ситу-

ації нейтральності до ризику; 2) розгляд тільки колл-опціону; 
3) розгляд європейського опціону (може бути виконаний тільки 
на конкретну дату, у даному разі наприкінці терміну опціону), а 
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не американського, що допускає виконання в будь-який день про-
тягом терміну дії опціону. 

Вихідні параметри опціонної моделі (ціна активу, ризик, тер-
мін виконання і ціна виконання) за різного стану компанії на 
фондовому ринку наведено в табл. 5.3. 
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Таблиця 5.3 

ВИХІДНІ ПАРАМЕТРИ ОПЦІОННОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

Ціна активу Ризик активу 
Термін  

виконання 
Ціна вико-

нання 

Сума власного та по-
зикового капіталу, як-
що цінні папери ком-
панії котируються 

Ризик портфеля з акцій та облігацій: 

,σσα2ασασασ обааобоба
2
об

2
об

2
a

2
a

2
активу r++=  

де αа, αоб — вага власного та позикового капіталу відповідно;  
2
аσ  — дисперсія акцій даної компанії; 
2
обσ  — дисперсія облігацій даної або аналогічної компанії; 

rаоб — коефіцієнт кореляції акцій та облігацій 

Безпроцентна 
позика — тер-
мін до пога-

шення 

Номінал  
позики 

Метод дисконтуван-
ня грошових потоків 
(DCF) зі ставкою дис-
контування WACC 

Ризик портфеля з акцій та облігацій: 

,σσα2ασασασ обааобоба
2
об

2
об

2
a

2
a

2
активу r++=  

де αа, αоб — вага власного та позикового капіталу відповідно;  
2
аσ  — дисперсія акцій даної компанії; 
2
обσ  — дисперсія облігацій даної або аналогічної компанії; 

rаоб — коефіцієнт кореляції акцій та облігацій 

Купонна облі-
гація — дюра-
ція купонної 

облігації 

Номінал  
облігації 

Ліквідаційна вартість 
активів 

Ризик портфеля з акцій та облігацій: 

,σσα2ασασασ обааобоба
2
об

2
об

2
a

2
a

2
активу r++=  

де αа, αоб — вага власного та позикового капіталу відповідно;  
2
аσ  — дисперсія акцій даної компанії; 
2
обσ  — дисперсія облігацій даної або аналогічної компанії; 

rаоб — коефіцієнт кореляції акцій та облігацій 

Кілька  
купонних об-
лігацій — сек-
редньозважене 

значення  
дюрації 

Сума  
номіналів  
облігацій 

1
8

5
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Опціонний підхід до оцінювання власного капіталу набув 
широкого застосування для оцінювання компаній, які перебу-
вають у скрутному фінансовому стані, або для недооцінених 
ринком компаній, коли розрахунок ринкової капіталізації (як 
добуток курсу акції на кількість акцій) не відображає опціонні 
можливості власника капіталу перекласти відповідальність і 
втрати на кредитора. 

Використання опціонного підходу має такі обмеження: 
1. Потрібна інформація про оцінку реальних активів підпри-

ємства. В опціонній теорії передбачається оборотність активів, 
що характерно для фінансових активів. Брак даних щодо обороту 
активів, які розглядаються, обмежує інтерпретацію результату. 

2. Результат методу залежить від припущень щодо оцінки ко-
ливань (негарантованості) ціни активів. У моделі Блека—Шоулса 
передбачається відсутність стрибків цін, безперервність процесу 
зміни ціни. В опціонах на реальні активи це може виявитися ду-
же вагомим припущенням. Істотний вплив може мати і введення 
в модель сталої величини дисперсії. Тоді можуть бути розглянуті 
запропоновані модифікації опціонної моделі з дисперсією, що 
змінюється. 

3. Якщо в модель увести параметри позикового капіталу із 
широким варіюванням умов позики (наприклад, облігаційні по-
зики з різними купонними ставками), то за такого модельного ро-
зрахунку може бути недооцінено значення власного капіталу. 

Вартість власного капіталу,  
який представлений  
привілейованими акціями 

Вартість капіталу, який представлений привілейовани-
ми акціями, — це рівень дохідності, що вимагають власники та-
ких акцій kp. Якщо підприємство має стабільну величину опера-
ційного прибутку та додатну величину чистого прибутку (при-
бутку після сплати платежів за користування позиковим 
капіталом до сплати податку) і дивіденд за привілейованими ак-
ціями є фіксованою величиною dp, то вартість капіталу, який 
представлений привілейованими акціями, можна визначити так: 

P

d
k

p

p

p = , 

де Рр — теперішня ціна привілейованої акції, грош. од. 
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Вартість додаткової емісії акцій  
(зовнішнього власного капіталу) 

Вартість зовнішнього власного капіталу ke — це рівень 
дохідності, який вимагають нові акціонери. Передбачається, що 
рівень дохідності ks відображає ризики інвестування в дану кор-
порацію за умови відсутності витрат на розміщення нового випу-
ску акцій: ks = ke. Статус акціонера (новий або нині чинний) не 
може вплинути на рівень дохідності. За умови наявності витрат 
на розміщення залучення такого елемента капіталу коштує дорож-
че і ks < ke. Якщо проект не змінює ступінь ризику підприємства, 
то введення витрат на розміщення в модель Гордона дає змогу 
оцінити вартість додаткової емісії акцій у такий спосіб: 

( ) g
fP

d
k a

e +
−

=
1o

1 , 

де f — витрати на розміщення, які виражені у відсотках до ціни 

Ро додаткової емісії акцій; 
g — темп зростання дивіденду. 
Для розрахунку ke можна також скористатися формулою 

( ) ,
1

/ o1 g
f

Pd
k a

e +
−

=  

де da1/Pо — рівень дивідендної дохідності, який публікують ана-

літичні агентства. 

5.3. Дивідендна та емісійна 

політика підприємства 

Ідеї — це капітал, котрий приносить  
проценти лише в руках таланта. 

А. Ривароль 

Дивідендна політика підприємства 

Д и в ід е н д н а  п о л іт и к а , я к  і управ-
ління с т р у к т у р о ю  к а п іт а л у , в п л и в а є 
н а  ц ін у  а к ц ій  п ід п р и єм с т в а . 
Д и в ід е н д и  — це г р о ш о в и й  д о х ід  а к -
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ц іо н е р ів , який певною м ір о ю  с и г н а л із у є їм  
п р о  т е , що  п ід п р и єм с т в о , в  а к ц ії я к о -
г о  в о н и  вк л а л и  с в о ї г р о ш і, п р а ц ю є 
у с п ішн о . З  т е о р е т и ч н о го погляду в и б ір  
д и в ід е н д н о ї п о л іт и к и  передбачає розв’язання 
д в о х  к л ю ч о в и х  п и т а н ь : ч и  в п л и в а є 
в е л и ч и н а  д и в ід е н д ів  н а  в а р т іс т ь  
к о м п а н ії або с у к у п н о г о  б а г а т с т в а  
а к ц іо н е р ів ? Я к що  т а к , т о  я к ою має б у т и  
о п т и м а л ь н а  їх  в е л и ч и н а ? У сучасній еконо-
мічній літературі описано безліч теоретичних досліджень, які при-
свячені цій проблемі. Найпоширенішими з них є такі: 

Т е о р ія  н а р а х у в а н н я  д и в ід е н д ів  за 
з а л и ш к о в им п р и н ц и п ом (теорія незалежності 
дивідендів). О с н о в н і т е о р е т и ч н і р о з р о б -
ки в  р а м к а х  ц ієї т е о р ії б у л и  в и к о н а н і 
Ф р а н к о  Мо д іл ья н і і Ме р т о н о м  М іл л е-
р о м  у  1961 р . В о н и  в и с у н у л и  ід е ю  п р о  
іс н у в а н н я  т а к  званого е фе к т у  к л ієн т у -
р и , в ід п о в ід н о  д о  я к о ї а к ц іо н е р и  
б іл ь ш о ю мірою в ід д а ю т ь  п е р е в а г у  
с т а б іл ь н о с т і д и в ід е н д н о ї п о л іт и к и , 
ніж о д е р ж а н н ю будь-яких е к с т р а о р д и -
н а р н и х  д о х о д ів . К р ім  т о г о , Мо д іл ья н і 
і М іл л ер  в в а ж а ю т ь , що  дисконтована ц ін а  
з в и ч а й н и х  а к ц ій  п іс л я  ф ін а н с у -
в а н н я  з а  р а х у н о к  п р и б у т к у  в с іх  
п р и й н я т н и х  п р о е к т ів  п л ю с  о т р и -
м а н і за з а л и ш к о в им п р и н ц и п ом 
д и в ід е н д и  в  с у м і е к в ів а л е н т н і ц ін і 
а к ц ій  д о  р о з п о д іл у  п р и б у т к у . Інакше 
кажучи, с у м а  в и п л а ч е н и х  д и в ід е н д ів  
п р и б л и з н о  д о р ів н ю є в и т р а т а м , які в 
даному разі н е о б х ід н о  п о н е с т и  д л я  пошуку 
д о д а т к о в и х  д ж е р е л  ф ін а н с у в а н н я . 
П р о т е  Мо д іл ья н і і М іл л ер  все ж таки в и -
з н а ю т ь  певний в п л и в  д и в ід е н д н о ї 
п о л іт и к и  н а  ц ін у  а к ц іо н е р н о г о  
к а п іт а л у , а л е  п о я с н ю ю т ь  й о г о  н е  
в п л и в о м  в е л и ч и н и  д и в ід е н д ів , а  ін -
ф о р м а ц ій н и м  е фе к т о м  — ін фо р м а ц ія  
п р о  д и в ід е н д и , з о к р е м а  п р о  їх  зростан-
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ня, п р о в о к у є а к ц іо н е р ів  н а  п ід в и -
щ е н н я  ц ін и  а к ц ій . О с н о в н и й  в и с н о -
в о к  ц и х  уч е н и х  — д и в ід е н д н а  
п о л іт и к а  н е  впливає ні н а  вартість підприємства (ці-
ну акцій), ні н а  добробут власників у  поточному т а  
п е р с п е к т и в н о м у  періодах. Автори підручника 
«Основи корпоративних фінансів» Брейлі і Майєрс стверджують, 
що конкурентною до теорії Міллера—Модільяні є теорія 
Г о р д о н а . Однак, н а  н а ш  погляд, коректніше було б 
сказати, що має місце о д н а  теоретична п а р а д и г м а  
— Міллера—Модільяні, а л е оскільки передумови їх моделі є 
досить жорсткими і н е  виконуються в реальній економіці, т о 
послаблення цих умов спричинило виникнення т а  розвиток 
інших теоретичних підходів. 
Теорія переважання дивідендів, а в т о р а м и  якої є 

М . Г о р д о н  і Д . Літнер. О с н о в н и м  їх  а р г у -
м е н т о м  є к р и л а т а  фр а з а  «К р а ще  с и -
н и ц я  в  жмені, ніж ж у р а в е л ь  у  н е б і». С у т ь  
теорії полягає в т о м у , що  ін в е с т о р и , в и х о -
д я ч и  з  п р и н ц и п у  м ін ім із а ц ії р и з и к у , 
з а в ж д и  віддають перевагу отриманню п о т о ч н их 
д и в ід е н д ів, ніж м а й б у т н іх, т а к  с а м о  я к  
і м о ж л и в о м у  п р и р о с т у  а к ц іо н е р -
н о г о  к а п іт а л у . К р ім  т о г о , поточні 
д и в ід е н д н і в и п л а т и  з м е н ш у ю т ь  
р ів е н ь  н е в и з н а ч е н о с т і ін в е с т о р ів  
що д о  д о ц іл ь н о с т і і в и г ід н о с т і ін в е -
с т у в а н н я  в д а н е  п ід п р и єм с т в о ; т и м  
с а м и м  їх  з а д о в о л ь н я є м е н ш ий рівень 
д о х о д у  н а  ін в е с т о в а н и й  к а п іт а л , 
що  п р и в о д и т ь  д о  з р о с т а н н я  р и н -
к о в о ї о ц ін к и  а к ц іо н е р н о г о  к а п іт а -
л у . І навпаки, я к що  д и в ід е н д и  н е  в и п л а -
ч у ю т ь с я , н е в и з н а ч е н іс т ь  з р о с т а є, 
збільшується і п р и й н я т н ий д л я  а к ц іо н е р ів  
рівень дохідності, що  п р и в о д и т ь  д о  з н и -
ж е н н я  р и н к о в о ї о ц ін к и  а к ц іо н е р -
н о г о  к а п іт а л у .  
Теорія мінімізації дивідендів (теорія податкових переваг). 

Відповідно до цієї теорії ефективність дивідендної політики ви-
значається критерієм мінімізації податкових виплат за поточними 
і майбутніми доходами власників. А оскільки оподатковування 
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поточних доходів у вигляді одержуваних дивідендів завжди ви-
ще, ніж майбутніх (з урахуванням фактора вартості грошей у ча-
сі, податкових пільг на прибуток, що капіталізується, і т. ін.), то 
дивідендна політика має забезпечувати мінімізацію дивідендних 
виплат, а відповідно — максимізацію капіталізації прибутку для 
того, щоб одержати найвищий податковий захист сукупного до-
ходу власників. Однак такий підхід до дивідендної політики не 
влаштовує численних дрібних акціонерів з низьким рівнем дохо-
дів, які постійно потребують поточних їх надходжень у вигляді 
дивідендних виплат (що знижує обсяг попиту на акції таких ком-
паній, а відповідно — і ринкову ціну). 

Т е о р ія  в ід п о в ід н о с т і д и в ід е н д н о ї 
п о л іт и к и  с к л а д у  а к ц іо н е р ів  (т е о р ія  
к л ієн т у р и ). В ід п о в ід н о  д о  ц ієї т е о р ії 
(а в т о р и  Ф . Б л ек і М . Шу л ь ц ) к о м п а н ія  
п о в и н н а  з д ій с н ю в а т и  т а к у  
д и в ід е н д н у  п о л іт и к у , яка в ід п о в ід а є 
очікуванням б іл ь ш о с т і а к ц іо н е р ів , їх  м е н -
т а л іт е т у . Я к що  о с н о в н и й  с к л а д  
а к ц іо н е р ів  («к л ієн т у р а » а к ц іо н е р н о ї 
к о м п а н ії) в ід д а є п е р е в а г у  п о т о ч -
н о м у  д о х о д у , т о  д и в ід е н д н а  
п о л іт и к а  має в и х о д и т и  з  п е р е в а ж -
н о г о  спрямування п р и б у т к у  н а  п о т о ч н е 
с п о ж и в а н н я . І н а в п а к и , я к що  о с -
н о в н и й  с к л а д  а к ц іо н е р ів  в ід д а є п е -
р е в а г у  з б іл ь ш е н н ю  с в о їх  м а й -
б у т н іх  д о х о д ів , т о д и в ід е н д н а  
п о л іт и к а  п о в и н н а  в и х о д и т и  з  п е -
р е в а ж н о ї к а п іт а л із а ц ії п р и б у т к у  в 
п р о ц е с і його р о з п о д іл у . Т а  ч а с т и н а  
а к ц іо н е р ів , яка з  т а к о ю  д и в ід е н д н о ю  
п о л іт и к о ю  б у д е  н е  з г о д н а , р е ін в е -
с т у є с в ій  к а п іт а л  в а к ц ії ін ш и х  к о м -
п а н ій , у р е з у л ь т а т і ч о г о  с к л а д  
«к л ієн т у р и » с т а н е  б іл ь ш  о д н о р ід н и м . 
Сигнальна теорія дивідендів. Ця теорія побудована на тому, 

що в основних моделях оцінювання теперішньої реальної ринко-
вої вартості акцій як базисний елемент використовується величи-
на виплачуваних по ній дивідендів. Отже, зростання рівня диві-
дендних виплат автоматично визначає зростання реальної, а від-
повідно і ринкової, вартості акцій, що за умови їх реалізації 
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приносить акціонерам додатковий дохід. Крім того, виплата ви-
соких дивідендів «сигналізує» про те, що компанія перебуває на пі-
дйомі й очікує істотного зростання прибутку в майбутньому пе-
ріоді. Ця теорія нерозривно пов’язана з високою «прозорістю» 
фондового ринку, на якому оперативно отримана інформація 
впливає на коливання ринкової вартості акцій. Моделей, які вра-
ховують інформаційний зміст дивідендів, дуже багато. Найвідомі-
шими з них є моделі С. Бхадташарії, М. Міллера і К. Рокка. Однією 
з перших спроб емпірично перевірити «інформаційний» зміст ди-
відендів є дослідження Р. Петтіта, пізніше — П. Асквіза, 
Д. Маллінза. 

1996 року було опубліковано результати дослідження Г. де 
Анжело, Л. де Анжело і Д. Скіннера, в яких визначено можливі 
причини того, що збільшення дивідендів не є інформаційним 
сигналом стосовно перспектив компанії.  

Практичне застосування результати дивідендних теорій дало 
змогу сформувати три підходи до розроблення дивідендної полі-
тики, кожному з яких відповідає певний тип дивідендної політи-
ки (рис. 5.3, табл. 5.4) 

Якщо розглядати дивідендну політику тільки як рішення про 
фінансування, яке залежить від прибутковості інвестиційних 
проектів, що перебувають у розпорядженні компанії, то величина 
дивідендного виходу буде змінюватися залежно від зміни кілько-
сті прийнятних для компанії проектів. Якщо у фірми є багато 
можливостей для інвестування коштів, то дивідендний вихід буде 
дорівнювати нулю; якщо фірма не має можливостей для вигідно-
го вкладення коштів, дивідендний вихід становитиме 100 %. Для 
проміжної ситуації значення дивідендного виходу будуть на ін-
тервалі від 0 до 100 %. 

Однією з відомих дивідендних моделей є така формула: 

( )
p

DE
p

r
D

P

−+
= , 

де Р — ринкова ціна акції; D — дивіденди в розрахунку на одну 
акцію; Е — прибуток на акцію; r — рівень рентабельності інвес-
тицій; p — ринковий рівень капіталізації. 

Коли r > p, то ринкова ціна акції досягає максимального зна-
чення при D = 0, тобто при нульовому дивідендному виході. 

У цьому разі 
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Коли r = p, ринкова ціна акції досягає максимального значення 
при D = E, тобто при дивідендному виході, що дорівнює 100 %.  

У такому разі P ⋅ p = D = E, тобто капіталізація ринкової вар-
тості акції дорівнює дивідендам на акцію при дивідендному ви-
ході 100 % або прибутку на акцію. При цьому вигоди акціонерів 
не залежать від варіанта розподілу прибутку: чи отримують вони 
дивіденди чи реінвестують прибуток. 

Коли r < p, то величина (r/p) E < E. У такому разі реінвесту-
вання прибутку стає невигідним. У цій ситуації вигоди акціоне-
рів будуть вищі, якщо весь чистий прибуток розподілити у формі 
дивідендів. При цьому P ⋅ p = D. 

Отже, аналіз дивідендів як пасивного залишку, який визнача-
ється тільки наявністю інвестиційних пропозицій, свідчить про 
те, що для інвесторів немає різниці між виплатою компанією ди-
відендів та накопиченням нерозподіленого прибутку. Якщо рі-
вень рентабельності інвестиційних проектів перевищує ринковий 
рівень капіталізації, інвестори можуть віддати перевагу накопи-
ченню прибутку. Якщо очікувана рентабельність інвестицій дорів-
нює необхідній, то з погляду інвесторів жоден з варіантів не має 
переваг. І навпаки, якщо очікуваний прибуток від реалізації проек-
ту не забезпечує певний рівень рентабельності, то інвестори від-
дають перевагу виплаті дивідендів. 
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ

КОНСЕРВАТИВНИЙ КОМПРОМІСНИЙ АГРЕСИВНИЙ

Політика дивідендних
виплат за залишковим

принципом

Методика
фіксованих

дивідендних виплат

Методика виплат
гарантованого мінімуму

і дивідендів (екстра)

Методика постійного
процентного

розподілу прибутку

Політика постійного
зростання розміру

дивідендів

Методика виплати
дивідендів акціями

 

Рис. 5.3. Основні типи дивідендної політики підприємства 
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Таблиця 5.4 

МЕТОДИКИ ДИВІДЕНДНИХ ВИПЛАТ 

Назва методики Основний принцип Переваги методики Недоліки методики Примітка  

1. Політика дивіденд-
них виплат за залиш-
ковим принципом 

фонд виплати дивіден-
дів утворюється після 
того, як за рахунок при-
бутку задоволені потре-
би підприємства у фор-
муванні фінансових ре-
сурсів 

забезпечення високих тем-
пів розвитку підприємст-
ва, підвищення його фінан-
сової стійкості 

нестабільний роз-
мір дивідендних ви-
плат, непередбаче-
ність розміру 
дивідендів у май-
бутньому 

застосовується на 
ранніх стадіях 
життєвого циклу 
підприємства 

2. Методика фіксо-
ваних дивідендних 
виплат 

дотримання постійної 
суми дивідендів на ак-
цію протягом тривало-
го періоду незалежно від 
динаміки курсу акцій. 
Регулярність дивіденд-
них виплат 

• надійність; 
• згладжування курсової 
вартості акцій 

якщо прибуток дуже 
знижується, випла-
та фіксованих диві-
дендів підриває лік-
відність, фінансову 
стійкість та інвести-
ційну активність ком-
панії 

— 

3. Методика виплат 
гарантованого міні-
муму і «екстра»-ди-
відендів  

• дотримання постій-
них регулярних виплат 
фіксованих сум диві-
дендів; 
• залежно від успішнос-
ті роботи фірми — ви-
плата дивідендів як пре-
мії додатково до фіксо-
ваної суми дивіденду. 
Замість грошового ди-
віденду акціонери отри-
мують додаткові акції 

згладжування коливань кур-
сової вартості акцій 

«екстра»-дивіденди 
в разі дуже частої 
виплати стають очі-
куваними і перес-
тають відігравати 
важливу роль у під-
тримці курсу акцій. 
Знижується інвести-
ційна привабливість 
компаній 

«екстра»-дивіден-
ди недоцільно спла-
чувати дуже часто 

1
9

2
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4. Методика пос-
тійного процентно-
го розподілу при-
бутку 

дотримання постійного 
показника «дивідендно-
го виходу» 

простота та тісний зв’я-
зок з розміром прибутку, 
який формується на під-
приємстві 

зниження суми ди-
відендів на акцію  
(у разі зменшення 
чистого прибутку) 
призводить до па-
діння курсу акцій 

методика часто за-
стосовується на 
практиці, незва-
жаючи на засте-
реження теорети-
ків. Зазвичай за-
стосовують зрілі 
компанії зі стали-
ми прибутками 

5. Політика постій-
ного зростання роз-
міру дивідендів 

передбачає стабільне 
зростання рівня диві-
дендних виплат у роз-
рахунку на одну акцію 

забезпечення високої рин-
кової вартості акцій ком-
панії і формування пози-
тивного її іміджу в потен-
ційних інвесторів за умови 
додаткових емісій 

відсутність гнучкос-
ті і постійне збіль-
шення фінансової на-
пруги, послаблення 
інвестиційної актив-
ності 

застосовується ли-
ше процвітаючи-
ми компаніями за 
умови постійного 
зростання обсягів 
прибутків 

6. Методика випла-
ти дивідендів акці-
ями 

замість грошового ди-
віденду акціонери отри-
мують додаткові акції 

• спрощується розв’язан-
ня проблем ліквідності в 
разі нестійкого фінансо-
вого стану; 
• весь нерозподілений при-
буток спрямовується на 
розвиток; 
• з’являються можливості 
маневрування структурою 
фінансових джерел; 
• з’являється можливість 
додаткового стимулюван-
ня вищих управлінців, які 
наділяються акціями 

інвестори можуть від-
дати перевагу грошо-
вій формі і почнуть 
«скидати» акції 

розраховано на те, 
що більшість ак-
ціонерів будуть за-
доволені отриман-
ням акцій. Акції 
мають бути до-
статньо ліквідни-
ми, щоб у будь-
який момент пе-
ретворитися на го-
тівку 

1
9

3
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У випадку, коли компанія може отримувати в результаті реа-
лізації інвестиційних проектів прибуток, який перевищує ринко-
вий рівень капіталізації, інвестори готові надати їй можливість 
використати інвестиції на фінансування ефективних проектів.  

Однак такий підхід до дивідендної політики не завжди виправ-
даний, тому що для інвесторів має значення те, як вони отримають 
свій дохід: у формі дивідендів, чи у формі підвищення курсу акцій. 
Тому дивідендна політика має відігравати активнішу роль і не 
обмежуватися політикою фінансування інвестиційної діяльності. 

Отже, при розробленні дивідендної політики компанії необхі-
дно взяти до уваги певні критерії: 

1. Потреба компанії у фінансових ресурсах. Якщо немає змін 
у дивідендних ставках, то завдання полягає у визначенні можли-
вих потоків коштів і можливого їх стану: необхідно визначити, чи 
залишаться в запасі кошти після задоволення всіх потреб компанії, 
включаючи прибуткові інвестиційні проекти. У подібній ситуації 
фірма має спрогнозувати свій розвиток на тривалий час, щоб узго-
дити випадкові відхилення. Здатність фірми підтримувати стабіль-
ний рівень дивідендів має бути проаналізована у зв’язку з імовір-
ним розподілом майбутніх потоків грошових коштів. 

2. Ліквідність. Цей критерій характеризує здатність активів 
перетворюватися на гроші з невеликим зниженням у ціні. Як по-
казник ліквідності використовується коефіцієнт покриття (від-
ношення обігових коштів до короткострокової кредиторської за-
боргованості) та коефіцієнт ліквідності (відношення величини 
обігових коштів за вирахуванням вартості запасів до коротко-
строкової кредиторської заборгованості). Ліквідність компанії є 
основним критерієм для прийняття рішень щодо виплати дивіден-
дів. Оскільки дивіденди являють собою відплив коштів, то чим 
більший касовий залишок і загальна ліквідність компанії, тим 
вища її здатність виплачувати дивіденди. Зростаюча та високодо-
хідна компанія може й не бути ліквідною, тому що її кошти мо-
жуть бути сконцентровані в основних та оборотних фондах. 
Оскільки керівництво такої компанії зазвичай намагається підт-
римувати деякий запас ліквідності для того, щоб забезпечити 
гнучкість та захист від невизначеності, воно неохоче йде на ри-
зик зменшення цього запасу заради виплати великих дивідендів. 
Ліквідність компанії визначається її інвестиційними рішеннями 
та рішеннями про фінансування. Інвестиційне рішення — це рі-
шення про ступінь розширення активів та потреби компанії в кош-
тах; рішення про фінансування — визначення джерел коштів для 
покриття цієї потреби.  
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3. Можливість використання залучених коштів. Ліквід-
ність — це не єдиний спосіб забезпечення гнучкості та захисту 
компанії від невизначеності. Якщо в компанії є можливість швид-
ко отримати кредит або вийти на ринок капіталу з облігаціями, 
вона може бути досить гнучкою. Чим більша компанія та чим 
вищий її авторитет, тим простіше для неї вийти на ринок капіта-
лу. Чим більша можливість залучити позикові кошти, тим гнуч-
кішою може бути діяльність компанії і тим ширші її можливості 
щодо виплати дивідендів. Якщо є доступ до позикових коштів, то 
керівництво не повинно турбуватися про вплив процесу виплати 
дивідендів на ліквідність фірми. 

4. Можливість втрати контролю. Якщо компанія сплачує 
великі дивіденди, то через деякий час вона може зіткнутися з не-
обхідністю збільшення капіталу. Створюється загроза втрати ко-
нтролю з боку власників контрольного пакета акцій, якщо його 
утримувачі не мають можливості або не бажають брати участь у 
новій підписці на акції. Однак якщо за компанією уважно спосте-
рігають конкуренти або приватні особи, то низькі дивіденди мо-
жуть бути їм вигідні. Конкуренти в такому разі можуть скориста-
тися цим для переконання акціонерів у тому, що компанія не 
забезпечує їхні інтереси, і що вони, конкуренти, можуть упорати-
ся з цим завданням краще. Отже, компанія, яка ризикує втратити 
свій контрольний пакет, може збільшити дивідендний вихід для 
задоволення своїх акціонерів. 

5. Обмеження з боку кредиторів. Щоб зберегти можливість 
компанії обслуговувати заборгованість, кредитори в договорі про 
позику можуть передбачати обмеження на виплату дивідендів. 
Іноді керівництву компанії такі обмеження вигідні, оскільки в та-
кому разі йому не потрібно виправдовуватися перед акціонерами 
в накопиченні прибутку на збиток поточним доходам акціонерів. 

6. Стабільність дивідендів. Окрім показника дивідендного 
виходу інвесторів цікавить стабільність дивідендів, яка характери-
зується стійким зв’язком між коливаннями дивідендів та лінією 
тренду їх змін. Стабільність дивідендів створює інформаційний 
ефект. Коли прибуток зменшується, а компанія не знижує дивіденд-
ну ставку, фондовий ринок ставиться до її акцій з більшою дові-
рою. Стабільні дивіденди можуть відображати той факт, що мір-
кування керівництва про майбутнє компанії набагато вищі, аніж 
можна припустити, базуючись на даних про зниження прибутку. 

7. Використання планових показників дивідендного виходу. 
Багато зарубіжних компаній дотримуються політики встановлен-
ня планових показників дивідендного виходу в довгостроковому 
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періоді. При цьому дивіденди змінюються з деяким лагом віднос-
но змін прибутку. 

8. Виплата додаткових дивідендів. Така політика доцільна 
для компаній, рівень прибутковості яких завжди коливається за-
лежно від специфіки бізнесу. 

9. Виплата дивідендів у формі додаткових акцій. Такі диві-
денди являють собою рекапіталізацію компанії; пропорції спів-
відношень вкладень різних акціонерів залишаються незмінними. 
З погляду інвесторів виплата дивідендів акціями може бути для 
них переважною з певних причин, а саме: 

• додаткові акції можна продати і при цьому зберегти вихід-
ний пакет. Але це лише психологічний ефект, оскільки з випла-
тою дивідендів акціями ринкова ціна акцій зменшується пропор-
ційно збільшенню їх кількості, бо величина капіталу компанії 
при цьому не змінюється; 

• у деяких випадках компанії зберігають процент дивідендно-
го виходу і виплата дивідендів акціями приводить до наступного 
збільшення суми дивідендів. 

10. Використання інструменту дрібнення акцій. Дрібнення 
передбачає збільшення кількості акцій завдяки зменшенню їх 
номіналу. Виплата дивідендів акціями та дрібнення акцій ство-
рюють, як правило, інформаційний ефект: такі дії можуть пере-
конливіше, ніж публічні висловлення, свідчити про сприятливі 
прогнози майбутнього стану компанії. 

11. Використання інструменту консолідації акцій. Консо-
лідація означає зміну номінальної вартості акцій, за якої власник 
акції отримує одну нову акцію більшого рівня в обмін на певну 
кількість колишніх. Цей інструмент використовується тоді, коли 
керівництво компанії розцінює вартість акції як занижену та 
вважає за доцільне збільшити її ринкову ціну. 

12. Мотиви викупу акцій. Викуп акцій є складовою части-
ною дивідендної політики і способом розміщення надлишкових 
коштів компанії. Акції викуповують також з метою поглинання 
інших компаній. 

Емісійна політика підприємств 

Концепція емісії — це інформаційно-аналітичний ма-
теріал, що містить характеристику та аналіз цілей і обмежень 
майбутньої емісії, її доцільного обсягу, категорії (типу) цінних 
паперів, що випускаються, варіантів розміщення випуску, тем, 
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що розрізняються, тих, на кого орієнтована емісія (дрібних інвес-
торів, крупних набувачів — юридичних осіб, органів державного 
управління або місцевого самоврядування), а також характерис-
тику інших важливих параметрів емісії. Розроблення концепції 
емісії дає раді директорів (наглядовій раді) емітента основу для 
ухвалення обґрунтованого рішення про розміщення нового випуску. 

За допомогою емісій цінних паперів можна розв’язати не од-
не, а багато різних фінансових і управлінських завдань, тому для 
виконання всіх завдань, які ставить перед собою емітент, розмі-
щення одного випуску цінних паперів зазвичай не достатньо. Тут 
потрібна послідовність емісій, узгоджених за термінами, обсяга-
ми різних видів емітованих цінних паперів, способами розміщен-
ня тощо. 

Емісійна політика — це обґрунтована послідовність дій емі-
тента щодо випуску й розміщення цінних паперів, роботи з влас-
ними цінними паперами на вторинному ринку. 

Основною метою емісійної політики є залучення на фондово-
му ринку необхідного обсягу власних фінансових коштів за міні-
мально можливий термін. З урахуванням сформульованої мети 
емісійна політика підприємства є частиною загальної політики 
формування власних фінансових ресурсів, що полягає в забезпе-
ченні залучення необхідного їх обсягу за рахунок випуску й роз-
міщення на фондовому ринку власних акцій.  

Концепція емісійної політики — це інформаційно-аналітич-
ний матеріал, що містить характеристику різних варіантів емісій-
ної політики даного підприємства або організації, їх порівняль-
ний аналіз і обґрунтування вибору найефективнішого варіанта. 

Зміст концепції емісійної політики підприємства специфічний 
і визначається багатьма чинниками: особливостями емітента, ці-
лями його емісійної політики, обмеженнями на випуск і розмі-
щення його цінних паперів, фактичним рівнем ліквідності вже 
випущених цінних паперів та ін. Можна виділити кілька загаль-
них вимог, яким повинна відповідати ця концепція. 
По-перше, її розроблення має бути пов’язане із загальною 

концепцією розвитку емітента, а сформульовані в ній цілі та умо-
ви проведення його емісійної політики, аналіз варіантів емісії ви-
ходити з цілей і завдань розвитку емітента на перспективу. На-
приклад, потреба в ресурсах, що мобілізуються шляхом роз-
міщення нових випусків цінних паперів, має визначатися, 
виходячи з інвестиційних програм емітента. 
По-друге, концепція має містити аналіз стану ринку цінних 

паперів емітента, що склався, тенденції змін структури його акці-
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онерного капіталу, рекомендації стосовно проведення раціональ-
ної емісійної політики (підтримки ліквідності власних акцій, ор-
ганізації придбання емітентом власних цінних паперів тощо). 
По-третє, в концепції повинні бути охарактеризовані цілі 

емісійної політики та її основні обмеження. До таких обмежень 
для багатьох приватизованих підприємств належить збереження 
в результаті розміщення випуску акцій частки держави або муні-
ципального утворення в статутному капіталі товариства-емітента. 
Іншими обмеженнями можуть бути отримання певного емісійно-
го доходу, рівень ціни розміщення цінних паперів, що випуска-
ються, збереження в керівництва емітента контрольного пакета 
акцій та ін.  
По-четверте, концепція має містити розгорнутий опис і порів-

няльний аналіз кількох варіантів здійснення емісій, які можуть 
розрізнятися за багатьма ознаками, зокрема за послідовністю емі-
сій, їх обсягами, за видами і категоріями (типами) цінних паперів, 
що випускаються, стратегіями розміщення емісій. Вітчизняний дос-
від свідчить, що в разі значної потреби емітента в інвестиційних ре-
сурсах доцільно проведення не однієї емісії, а їх послідовності. 
Слід ураховувати при підготовці і здійсненні кожної наступної емі-
сії досвід розміщення попередньої, використовувати різні спосо-
би розміщення й випускати цінні папери різних видів і категорій.  

Що стосується вибору виду цінних паперів, які випускаються, 
то надати універсальні рекомендації з цього питання неможливо. 
Рішення про випуск цінних паперів певного виду (звичайних або 
привілейованих акцій чи облігацій, зокрема облігацій, конверто-
ваних в акції або навпаки) залежить від мети здійснюваної емісії і 
потребує калькулювання можливих витрат емітента (у тому числі 
й на виплату дивідендів по акціях, або процентів по облігаціях) 
по кожному варіанту емісії. Можна зазначити лише кілька емі-
сійних ситуацій, коли очевидна перевага випуску певного виду 
цінних паперів: 

― якщо основна мета емісії — зміна структури акціонерного 
капіталу, що склалася, зокрема збільшення пакета акцій у керів-
ництва підприємства, то доцільним є випуск звичайних акцій; 

― якщо основне завдання емісії — мобілізувати ресурси на 
інвестиції і при цьому небажана зміна розподілу голосів акціоне-
рів, то перевага може бути віддана привілейованим акціям. 

Розроблення ефективної емісійної політики підприємства охоп-
лює такі етапи. 

1. Дослідження можливостей ефективного розміщення пе-
редбачуваної емісії акцій. Рішення про передбачувану первинну 
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(у разі перетворення підприємства в акціонерне товариство) або 
додаткову (якщо підприємство вже створене у формі акціонерно-
го товариства і потребує додаткового припливу власного капіта-
лу) емісію акцій можна прийняти лише на основі всебічного по-
переднього аналізу кон’юнктури фондового ринку й оцінки інве-
стиційної привабливості своїх акцій. 

Аналіз кон’юнктури фондового ринку (біржового і позабіржо-
вого) охоплює характеристику стану попиту і пропозиції акцій, 
динаміки рівня цін їх котирування, обсягів продажу акцій нових 
емісій і низки інших показників. Результатом проведення такого 
аналізу є визначення рівня чутливості реагування фондового рин-
ку на появу нової емісії і оцінка його потенціалу поглинання об-
сягів акцій, що емітуються. Оцінка інвестиційної привабливості 
своїх акцій проводиться з урахуванням перспективності розвитку 
галузі (порівняно з іншими галузями), конкурентоспроможності 
продукції, що виробляється, а також рівня показників свого фі-
нансового стану (у зіставленні з середньогалузевими показника-
ми). У процесі оцінювання визначається можливий ступінь інвес-
тиційної переваги акцій своєї компанії порівняно з акціями інших 
компаній, що перебувають в обороті. 

Можна виділити такі способи впливу на інвестиційну приваб-
ливість акцій, що мінімізують ризик інвестора і збільшують його 
дохід (рис. 5.4): 

• поліпшення власного фінансового стану емітента й оптимі-
зація дивідендної політики; 

• вплив на ринкові параметри акцій (цінові характеристики — 
абсолютні рівні, спред між купівлею і продажем, обсяги угод, лі-
квідність); 

• поліпшення інвестиційних якостей акцій за допомогою мак-
симізації обсягу прав, що надаються акціонерам, і неухильне до-
тримання цих прав; 

• розкриття інформації про стан, діяльність і плани емітента, що 
дає змогу інвестору адекватно оцінити інвестиційні якості акцій. 

І. Поліпшення власного фінансового стану емітента та опти-
мізація дивідендної політики. При розгляді параметрів, що впли-
вають на інвестиційну привабливість акцій, стає зрозумілим, що 
велика частина ризиків і обсяги доходів залежать саме від того, 
наскільки стійкий фінансовий стан підприємства. Розмір дивіден-
дів обумовлений передусім рентабельністю підприємства, тобто 
можливістю акумуляції такого обсягу прибутку, який без збитку 
для діяльності емітента може бути виплачений власникам, і тіль-
ки потім залежить від дивідендної політики, тобто від конкрет-
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них особливостей перерозподілу одержаних підприємством до-
ходів. Позадивідендний дохід також є похідним від фінансового 
стану емітента: грошові потоки, які приносять численні вигоди 
банкам, через які вони проходять, можливості оптимізації опода-
ткування, обсяги прибутку, які переводяться (нерідко протиза-
конними методами) у споріднені фірми-партнери, — усе це мак-
симізується тільки за наявності фінансового «здоров’я» підпри-
ємства, що забезпечує позадивідендний дохід своїм власникам. 
Компанія, яка близька до банкрутства, навпаки, прагнутиме залу-
чити додаткові ресурси (дохід по яких буде виплачено в найкра-
щому випадку через тривалий проміжок часу) від своїх акціоне-
рів, підвищить їхні ризики в тому разі, якщо останні будуть по-
в’язані з такою компанією кредиторськими або виробничими 
відносинами. Фінансово нестійкі підприємства можуть різко по-
гіршити стан холдингу, до якого вони входять. 

Зміна власного
фінансового

стану й оптиміза-
ція дивідендної

політики

Дія
емітента
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Управління інвестиційною привабливістю акцій з боку емітента

 

Рис. 5.4. Способи впливу  
на інвестиційну привабливість акцій 
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Ринкові показники акцій підприємств (ціни, ліквідність, обся-
ги операцій) також, на наш погляд, дедалі більше починають за-
лежати від фінансового стану підприємства. Максимізація рин-
кової оцінки компанії, яка відображається в цінах акцій, є 
фактично головною метою менеджерів та акціонерів. В економіці 
розвинутих країн стабільно стійкий фінансовий стан фірми є не-
обхідною умовою підтримки високих цін на її акції, зростання 
цін безпосередньо пов’язане зі збільшенням прибутковості емітен-
та. Такий ринковий параметр акцій, як ліквідність, значною мі-
рою є результатом оцінки їх інвестиційної привабливості для ве-
ликої кількості інвесторів, а вона, у свою чергу, залежить від фі-
нансового стану, що визначає дохід і ризики. Проте, серед 
практиків, котрі працюють на ринку цінних паперів, є думка, що 
зв’язку між фінансовим станом емітентів і котируваннями їх па-
перів немає зовсім, оскільки падіння цін на фондовому ринку не 
змінює стану емітентів. На наш погляд, це не зовсім так: криза 
може призвести до погіршення стану підприємств (за винятком, 
мабуть, експортоорієнтованих), але без прямого впливу фондово-
го ринку. А падіння цін на акції відображає не тільки збільшені 
макроекономічні ризики, а й перспективу подальшого погіршен-
ня стану емітентів, який може бути різного «рівня тяжкості» — 
від неможливості виплати дивідендів до банкрутства. 

Другим найважливішим джерелом доходу (окрім зміни курсо-
вої вартості паперів) на розвинених ринках цінних паперів є ди-
відендний дохід. Дивідендна політика, що полягає в оптимізації 
пропорційного розподілу прибутку на споживаний акціонерами і 
такий, що капіталізується, є однією з найважливіших складових 
загальної фінансової стратегії акціонерного товариства. 

II. Здійснення впливу на ринкові параметри акцій. Інвестиційні 
якості акцій є похідними, передовсім, від стану емітента, проте 
оцінювання цих якостей, що відбувається на ринку, формується 
його учасниками під впливом великої кількості політичних, мак-
роекономічних чинників та інтересів (і можливостей) самих інвес-
торів. Отже, для поліпшення інвестиційної привабливості своїх 
цінних паперів емітенту недостатньо приділяти увагу тільки влас-
ному фінансовому стану. Необхідна дія безпосередньо на рівні 
цінних паперів шляхом: 

1) збільшення кількості акцій в обігу за рахунок нової емісії;  
2) установлення параметрів емісії; 
3) консолідації; 
4) дроблення; 
5) прямих операцій на вторинному ринку цінних паперів; 
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6) здійснення викупу акцій безпосередньо в інвесторів, без 
участі посередників; 

7) укладення угод з маркет-мейкерами. 
Нова емісія може сприяти досягненню мети підприємства, але 

може й завдати йому істотної шкоди. Приплив на ринок більшої 
кількості акцій у результаті непродуманого розміщення додатко-
вих емісій різко погіршує кон’юнктуру ринку і знижує рівень цін, 
що стабілізувався. За допомогою нових випусків можлива зміна 
складу і структури власників компанії, що надалі відобразиться на 
її діяльності. Теоретично реакцією ринку на нову емісію стає па-
діння цін, пропорційне збільшенню кількості акцій. На практиці це 
не завжди так — багато що залежить від кон’юнктури ринку, лік-
відності, швидкості припливу нових акцій на ринок. Способом, що 
дає змогу істотно знизити невизначеність реакції ринку на нову 
емісію, є пропозиція інвестором безпосередньої купівлі акцій, ко-
ли кількість акцій, що випускаються, відповідає заявкам потенцій-
них покупців. Ці умови повинні забезпечити їм вигіднішу ціну або 
більшу зручність придбання, ніж на відкритому ринку. 

Емісійна політика підприємства має стати однією з найважли-
віших складових загальної політики формування фінансових ре-
сурсів і забезпечувати залучення засобів із зовнішніх джерел у 
найефективніший спосіб. Для цього необхідна якісна аналітична 
робота з дослідження ринку цінних паперів і позицій акцій підп-
риємства на цьому ринку, чітке усвідомлення цілей емісії та зіс-
тавлення запланованого позитивного результату від розміщення 
додаткових випусків цінних паперів з витратами на нього. 

Встановлення параметрів емісії, таких як номінал, ціна і умови 
розміщення, розміри дивідендів по привілейованих акціях, може 
здійснити як позитивний, так і негативний вплив на інвестиційну 
привабливість. Залежно від цілей емітента можна залучити або на-
впаки відмовитися від певного типу інвесторів. Наприклад, ціна роз-
міщення, встановлена на надмірно високому рівні, може відверну-
ти інвесторів, особливо дрібних. Якщо ринкова оцінка акцій 
попередніх випусків істотно нижча за ціну розміщення, то емітент 
узагалі ризикує не продати акції нового випуску. Разом з тим це 
чудова можливість не допустити зовнішніх інвесторів до управління 
компанією. Неможливість продажу акцій за встановленою ціною ро-
зміщення може спровокувати скидання акцій «старих» випусків ве-
ликою кількістю інвесторів. Крім того, не повністю розміщений ви-
пуск акцій не дає змоги сформувати статутний фонд у запланованому 
обсязі. Якщо ж, навпаки, ціна розміщення акції виявиться нижчою за 
ту, за якою можна було б реалізувати їх на ринку, то різниця в цінах 
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дістанеться посередникам і спекулянтам, що працюють на фон-
довому ринку, а не підприємству. З цих міркувань можна виснову-
вати, що процес встановлення ціни розміщення потребує глибокого 
аналізу фондового ринку й потенційних інвесторів. Можна рекоме-
ндувати таку послідовність дії для проведення аналізу: 

1. Дослідження цін на власні акції, виявлення трендів і коре-
ляційних залежностей із зовнішніми (політичними, податковими 
і т. ін.) чинниками, змінами у фінансовому стані і дивідендній по-
літиці емітента. Виявлення рівня чутливості цін на акції емітента 
до зміни їх обсягу, що обертається на вторинному ринку в ре-
зультаті нової емісії. 

2. Оцінювання місткості ринку й потенційного попиту інвес-
торів (можна на прикладі емітента-аналога за більшістю вироб-
ничих, фінансових та інших параметрів). 

3. Розрахунок за різними сценаріями можливих цін реалізації 
акцій. Оцінювання доцільності емісії і вибір моменту її здійснен-
ня. Встановлення ціни розміщення. 

4. Аналіз результатів емісії за складом інвесторів, кількістю і 
цінами куплених ними паперів, динамікою цін на вторинному 
ринку, оцінкою вартості власного капіталу для фірми. 

Акціонерне товариство відповідно до законодавства має право 
провести консолідацію або дроблення розміщених акцій, після 
яких до статуту вносяться відповідні зміни щодо номінальної вар-
тості та кількості оголошених акцій товариства. У результаті консо-
лідації дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію тієї 
ж категорії (типу). У разі виникнення під час консолідації дробо-
вих акцій останні підлягають викупу товариством за ринковою вар-
тістю. Дані операції забезпечують доступ або, навпаки, відсікання 
дрібних утримувачів. Особливо важливо, що це стосується не 
тільки майбутніх інвесторів, але також уже наявних акціонерів, які 
фактично можуть бути вимушені продавати дробові частини своїх 
акцій або, навпаки — стають власниками більшої їх кількості. Усі 
ці зміни викликають рух цін на вторинному ринку акцій. 

Прямі операції на ринку цінних паперів з власними акціями 
пов’язані з підвищенням ліквідності та управлінням цінами. 

Ліквідність є одним з важливих показників інвестиційної при-
вабливості акцій, на які може впливати емітент. Найпоширеніші 
способи управління ліквідністю акцій з боку емітента пов’язані з 
їх викупом, який може проводитися самим акціонерним товарист-
вом або незалежною компанією (маркет-мейкером). Маркет-
мейкер — компанія, що виставляє двосторонні котирування на 
купівлю і продаж цінних паперів, причому «спред» (різниця) між 
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цими котируваннями не перевищує якоїсь твердо встановленої ве-
личини. Котирування є «твердими» для інших учасників ринку, 
тобто маркет-мейкер зобов’язаний здійснювати операції за заяв-
леними цінами. Тож в учасників ринку з’являється можливість 
продати або купити зазначені цінні папери. Підтримка котиру-
вань навколо запланованого цінового рівня потребує застосуван-
ня певних засобів, оскільки компанія (маркет-мейкер) повинна буде 
проводити купівлю паперів, щоб не допустити падіння ціни, а також 
мати в наявності певний пакет акцій, щоб підтримати продаж. Роз-
мір такого фонду підтримки ліквідності може бути визначений за 
допомогою спеціальних досліджень. Причому його формування 
може здійснюватись як за рахунок грошових коштів і цінних па-
перів, так і шляхом використання дебіторської заборгованості під-
приємства. Такий підхід дасть змогу не тільки оздоровити активи 
підприємства, а й одержати певний ринковий процент від вкладе-
них засобів, які обертаються на ринку. Для того щоб зупинити па-
діння цін на ринку, маркет-мейкери або зацікавлені брокери на За-
ході часто використовують прийом, який називається «стабіліза-
цією». Його суть полягає в масовому скуповуванні акцій за ціною, 
вищою за ринкову. Оскільки такі операції можуть вважатись умис-
ною маніпуляцією ринком або навмисним введенням в оману, про 
такі дії попереджають заздалегідь (у Великобританії, наприклад, 
на екрані позабіржової торгової системи з’являється символ S). 

Для визначення ліквідності інвестор і емітент можуть викорис-
товувати такі показники: 

1) кількість маркет-мейкерів по акціях; 
2) спред цін продажу і купівлі (максимальної ціни купівлі і 

мінімальної ціни продажу). Мінімальний спред свідчить про ак-
тивність здійснення операцій по даному виду паперів, а отже про 
можливість швидкого продажу за справедливою ринковою ціною; 

3) термін реалізації великого пакета акцій, який не спричинює 
різкого падіння ціни на них (обсяг пакета вимірюється у відсот-
ках від обсягу ринку даного інструмента, а різким падінням ціни 
вважається її зменшення на 1 %); 

4) частка щоденного обсягу угод по даних акціях в обсягу угод 
на ринку в цілому. 

Фінансові інструменти з низьким ризиком, а отже і прибутко-
вістю, мають попит як у консервативних інвесторів (які трима-
ють у них велику частину портфеля), так і у спекулянтів (які фор-
мують із них незначну частину портфеля з метою диверсифікації 
ризиків). Отже, якщо на ринку переважають засоби ризикових ін-
весторів, зниження кредитного рейтингу емітента, що спричиняє 
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зростання ризику і прибутковості, підвищить ліквідність ринку. 
Зміна складу потенційних покупців є, зокрема, наслідком зміни 
надійності фінансового інструмента. 

Розглянемо вплив на ринкові ціни, який тісно пов’язаний з 
управлінням ліквідністю акцій. У багатьох випадках первинна 
ціна акцій, що емітуються, формується без урахування ринкових 
умов адміністрацією підприємства. За наявності інтересів учас-
ників фінансового ринку акції можуть з’явитися в позабіржових 
системах торгівлі (ПФТС). Процес курсоутворення на такі акції 
може тривати досить довго й супроводжуватися різкими змінами 
цін на купівлю і продаж. Зростання пропозицій на здійснення 
операцій означає, що ринок виявляє зацікавленість до даного па-
пера, що проявляється, зокрема, у зменшенні падіння цін, а отже — 
у зниженні ризиків учасників ринків. 

З розвитком ринку акцій, що виражається в збільшенні кілько-
сті та обсягів угод, ціна акцій стає стабільнішою, як правило, на-
ближається до середньогалузевого рівня цін на папери підпри-
ємств, близьких за своїми виробничими і фінансовими характе-
ристиками. Скорочення кількості акцій, що обертаються на 
ринку, за допомогою викупу їх емітентом дає змогу збільшити 
курсову вартість паперів, що залишилися в обігу, або запобігти її 
падінню. Це можливо, по-перше, у зв’язку зі зменшенням обсягу 
пропозиції акцій на вторинному ринку. По-друге, підвищення ці-
ни відбувається в результаті поліпшення таких показників, як 
«ціна/дохід», «дивіденд на акцію». Слід, проте, враховувати, що 
скуповування власних акцій змінює структуру фінансування на 
користь позикових засобів. У деяких країнах, наприклад у Велико-
британії, купівля власних акцій заборонена. В інших країнах пере-
лік випадків, коли скуповування можливе, жорстко обмежений.  
У США і Франції купівля власних акцій є одним з інструментів 
впливу на ринок власних акцій та оптимізації капіталу компанії. 
Слід урахувати, що викуп акцій може завдати збитків інтересам 
власників, що залишилися, знижуючи вартість активів компанії.  

Компанія не може нараховувати дивіденд на викуплені акції й 
допускати участь їх у голосуванні, вона зобов’язана провести їх 
продаж протягом певного терміну або зменшити статутний фонд. 

Курс акцій, їх ліквідність на ринку цінних паперів багато в 
чому залежать від ступеня контролю над підприємством, який 
вони можуть забезпечити власнику. Контроль зазвичай встанов-
люється за допомогою входження представників «зовнішніх» ін-
весторів до ради директорів товариства. Перебування в руках 
трудового колективу великої кількості акцій вносить свою спе-
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цифіку на ринку цінних паперів. Управління акціонерним капіталом 
набуває нових можливостей, що ґрунтуються на впливі менедж-
менту на працівників з метою реалізації вигідного варіанта купів-
лі-продажу акцій (наприклад, примушування до продажу акцій за 
певною ціною конкретному інвестору під загрозою звільнення). 
Придбання звичайних акцій здійснюється на умовах (ціна придбан-
ня, форма, термін і порядок оплати), встановлених рішенням про 
викуп загальними зборами або радою директорів, а привілейованих 
акцій — за ціною, передбаченою статутом товариства, або за рин-
ковою вартістю акцій. При цьому можлива й негрошова форма 
оплати акцій, що викуповуються, — у тому разі, якщо це зазначено 
в статуті. Отже, умови викупу значною мірою залежать від статуту 
акціонерного товариства, який емітент обов’язково повинен вивчи-
ти, і від менеджменту підприємства. У разі потреби керівництво 
може встановити такі параметри викупу, що акціонер втрачатиме 
значну частину вкладеного капіталу. Інвестор має право вимагати 
викупу товариством акцій, що належать йому, якщо він голосував 
проти ухвалення таких рішень або не брав участі в голосуванні: 

― у разі реорганізації товариства або здійснення крупної опера-
ції (понад 50 % балансової вартості активів товариства), рішення 
про здійснення якої ухвалюється загальними зборами акціонерів; 

― у разі внесення змін і доповнень до статуту товариства або 
затвердження статуту товариства в новій редакції, що обмежує 
права акціонерів. 

Проте вимога акціонерів про викуп не завжди може бути задо-
волена повністю. Загальна сума коштів, акцій, що направляються 
товариством на викуп, не може перевищувати 10 % вартості чис-
тих активів товариства на момент ухвалення рішення, що призвело 
до виникнення права вимагати викупу товариством акцій. У разі, 
якщо загальна кількість акцій, стосовно яких заявлені вимоги про 
викуп, перевищує кількість акцій, яка може бути викуплена това-
риством з урахуванням встановленого вище обмеження, викуп 
проводиться пропорційно заявленим вимогам. Ураховуючи те, що 
ціна викупу визначається керівництвом заздалегідь (при цьому опуб-
ліковані в пресі ринкові ціни акцій, обсяг чистих активів товарист-
ва тощо є тільки рекомендованими, але не обов’язковими) і вказу-
ється в порядку денному загальних зборів, на яких розглядаються 
питання, що можуть спричинити вимоги викупу акцій, акціонер 
може одержати можливість продажу своїх акцій за неприйнятною 
ціною. Захист акціонерів від подібної ситуації в деяких випадках 
забезпечується необхідністю залучення незалежного оцінювача, 
аудитора або державного фінансового контрольного органу. 
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Суттєвий вплив на інвестиційну привабливість може здійснити 
реорганізація товариства. Цей спосіб поєднує в собі вплив як 
на фінансовий стан підприємства, так і на ринкові параметри йо-
го акцій. Внаслідок реорганізації змінюються розмір, спеціаліза-
ція, ринкові можливості і багато інших важливих характеристик 
компанії, що зрештою впливає на її фінансовий стан, ризики, 
пов’язані з ним, кількість та обсяги угод по її паперах на ринку, а 
отже — на інвестиційну привабливість її цінних паперів. Вивчи-
мо цей вплив за умови використання різних способів трансфор-
мації бізнесу у формі злиття, поглинання, розподілу, виділення і 
перетворення. У ринковій економіці дуже поширене таке явище, 
як злиття і поглинання компаній. Мотивами злиття є як можли-
вість збільшення кількості операцій, так і зростання капіталу. На 
Заході найвідомішими прикладами є об’єднання великих банків, 
а також аудиторських фірм. Останнім часом особливістю процесу 
централізації капіталу є те, що відбувається об’єднання трансна-
ціональних концернів, які утворилися й самі по собі вже достатньо 
великі. Провідною країною щодо злиття є США. Серед галузей, 
підприємства яких найчастіше об’єднуються, явно виділяються 
банки, фінанси, торгівля, а також зв’язок (телекомунікації). 

Злиттям товариств визнається виникнення нового товариства 
шляхом передання йому всіх прав і обов’язків двох або кількох 
товариств із припиненням діяльності останніх. 

Поглинання підприємства (у нашій практиці — приєднання, 
тобто припинення функціонування одного або кількох товариств з 
переданням всіх їх прав і обов’язків іншому товариству) можливе 
шляхом придбання контрольного пакета його акцій, який у кож-
ному окремому випадку матиме різну величину. Ця величина ви-
значається метою поглинання: якщо заплановано подальший про-
даж підприємства, то контрольний пакет прагнутиме до 100 %-ї 
величини статутного фонду. Якщо метою поглинання є подальша 
спільна робота з підприємством, то контрольний пакет залежати-
ме від концентрації акцій серед утримувачів і може становити 
5—10 %, достатніх для того, щоб здійснювати істотний вплив на 
менеджмент підприємства або його заміну. У вітчизняній практиці 
необхідність таких операцій також велика, проте через недостатній 
розвиток фондового ринку вони поки що мають епізодичний харак-
тер і не завжди економічно виправдані, оскільки інвестори набува-
ли власність, недостатньо добре вивчивши можливі доходи і ризи-
ки, розраховуючи згодом продати непотрібні об’єкти за вищою 
ціною. Проте підвищення ринкової вартості більшості об’єктів 
можливе тільки на ринку, що перебуває у стадії зростання. У стадії 
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спаду зростання ціни підприємства відбувається рідко і, як прави-
ло, тільки за наявності його високої інвестиційної привабливості. 
В економічній літературі описано кілька теорій, що визначають 
основні причини, з яких відбуваються злиття і поглинання. 

1. Інформаційна теорія ґрунтується на тому, що учасники 
торгів володіють приватною інформацією, яка дає їм змогу зна-
ходити недооцінені підприємства. Слід зазначити, що інформа-
ційна теорія, на наш погляд, більш застосовна до ринку цінних 
паперів (або окремих його сегментів), що бурхливо розвивається, 
коли, з одного боку, є безліч невідомих широкому колу інвесто-
рів і як наслідок — недооцінених компаній, а з іншого боку, ком-
панії вже оцінюються за ринковою вартістю своїх акцій. За таких 
умов поглинаюча компанія придбаває фірму за ціною, меншою від 
реальної (тобто тієї, за якою продавалася б на ринку аналогічна за 
своїми характеристиками, але вже відома на ринку фірма), що під-
вищує вартість самої поглинаючої компанії. В українських умовах 
ця теорія може мати вельми обмежене застосування: незважаючи 
на те, що в Україні діє достатньо велика кількість акціонерних 
товариств, ринкова вартість акцій визначається лише кількома 
десятками емітентів, причому достатньо великими за розміром, 
часто — монополістами у своїй галузі. На ринкову вартість таких 
компаній повідомлення про придбання ними маловідомих фірм 
навряд чи справить помітний вплив. Крім того, інформаційна не-
прозорість більшості емітентів така, що навіть власнику інсайдерсь-
кої інформації про об’єкт, який буде придбаний, можуть бути неві-
домі факти, які істотно знижують цінність цього об’єкта. Отже, для 
українських умов зараз недоцільно виходити з інформаційної теорії 
при оцінюванні інвестиційної привабливості об’єкта з метою злит-
тя. Витрати на пошук необхідної інформації можуть бути дуже ве-
ликими, а підвищені ризики, пов’язані з неповнотою даних про 
компанію, що придбавається, а отже — її неправильною оцінкою, 
можуть призвести до значних збитків для набуваючої сторони. 

2. Теорія ринкової потужності. Злиття і поглинання, що ве-
дуть до монополії компанії на ринку, спричиняють підвищення 
цін. Щоправда, у такому разі завжди слід ураховувати можли-
вість чинення тиску і встановлення контролю з боку держави 
стосовно монополістів (починаючи з дозвільного характеру про-
ведення таких об’єднань і закінчуючи регулюванням процесу ці-
ноутворення на продукцію монополістів). Компанія-монополіст 
(особливо це стосується природних монополій) може зачіпати ін-
тереси державної безпеки. Часто навіть укладення крупних угод 
такими монополістами може мати політичний характер. Напри-
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клад, західноєвропейські компанії, що проводять озброєння, хо-
тіли б придбати контроль над американською військовою фірмою 
«Нортроп-Грумман», що поклало б початок трансатлантичному 
злиттю авіаракетних компаній, проте з боку держави має місце 
заборона на передання контролю над одним з провідних амери-
канських виробників озброєння в руки іноземців. 

3. Теорія синергії. Потрійний ефект економії можна отримати 
від зростання масштабів, скорочення витрат і позбавлення від зай-
вих виробничих потужностей. Найяскравішим прикладом, що ілюст-
рує цю теорію, є злиття банків, особливо якщо вони до злиття ма-
ли лідируюче положення в різних сегментах ринку. Як правило, 
при об’єднанні банків відбувається значне скорочення персоналу 
за рахунок ліквідації дублюючих підрозділів, що істотно знижує 
витрати. Злиття банків приводить до збільшення їхнього капіталу, 
що підвищує довіру клієнтів. Крім того, збільшення спектра пос-
луг, який клієнт може одержати в одному місці, істотно підвищує 
конкурентоспроможність об’єднаного банку. Здобуття клієнтури 
підприємства, що поглинається, або його збутової мережі може 
бути серйозною причиною для купівлі не тільки з метою скоро-
чення витрат, але й тому, що охоплення ринку збуту збільшуєть-
ся одноразово, а не розтягується на тривалий період. Наприклад, 
головним завданням злиття німецького автомобільного концерну 
«Даймлер-Бенц» з американським концерном «Крайслер» на пе-
рших порах є не стільки економія на виробничих витратах, скіль-
ки придбання готової збутової мережі у сфері діяльності парт-
нера і ліквідація дублювання зусиль там, де воно є. 

4. Податкова теорія. Скорочення податкових зобов’язань 
стимулює злиття. Особливо актуально це в Україні, де рівень 
оподаткування дуже високий і перетворення обороту з реалізації 
продукції у внутрішньозаводський оборот дає істотну економію. 
Проте, на нашу думку, цю теорію слід розглядати як один з про-
явів синергізму при злитті (описаного в попередній теорії), оскіль-
ки податкові виплати підприємства по суті є для інвестора витра-
тами, які здійснює куплене ним підприємство і зменшує тим 
самим прибуток, що залишається в розпорядженні інвестора. 

5. Теорія неефективного управління. Некомпетентність мене-
джерів компанії призводить до того, що її поглинання спрощується 
(оскільки компанії з таким управлінням мають меншу ринкову 
вартість). Крім того, поглинання стає доцільним і необхідним са-
ме для заміни менеджерів компанії. На Заході слабкі фірми швидко 
потрапляють у поле зору біржових спекулянтів, що намагаються 
знизити курс акцій. Компанія, що використовує свої ресурси нее-
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фективно і рівень прибутку якої істотно нижчий за допустимий, 
може бути поглинена успішним конкурентом. В українських умо-
вах зовнішньому інвестору складно розрізнити звичайне некваліфі-
коване управління (що пояснюється службовою невідповідністю 
менеджерів) й управління на користь вищих керівників, що завдає 
збитків підприємству (наприклад, переведення прибутку з «Аероф-
лоту» в компанії, що належать менеджерам). У першому випадку 
поглинання може відбутися досить просто для поглинаючої компа-
нії, а в другому менеджери компанії, що поглинається, докладуть 
усіх зусиль, щоб не допустити втрати джерела особистого прибутку. 

6. Теорія диверсифікації. Ризик об’єднаної структури ниж-
чий за середньогалузевий ризик окремих її частин унаслідок ди-
версифікації. Це актуально тоді, коли об’єднуються структури, 
що діють у різних сферах. Проте ця теорія, на наш погляд, може 
бути застосована тільки в разі грамотного управління об’єднаною 
компанією. Як приклад можна навести об’єднання підприємств, 
банку, фінансової, страхової компанії в межах холдингу. Здава-
лося б, ризик у разі об’єднання таких різних суб’єктів має знизи-
тися. Справді, за необхідності банк може підтримувати підпри-
ємство, страхову і фінансову компанію кредитами, а вони, у свою 
чергу, забезпечувати банку стабільне джерело ресурсів — залиш-
ки на своїх розрахункових рахунках і депозитах, знижуючи тим 
самим ризик несподіваного вилучення внесків з банку. Проте 
ймовірні проблеми одного з учасників даного об’єднання можуть 
знищити всю групу в цілому. Прикладом довгострокового й ус-
пішного функціонування такого об’єднання є група «Альфа», що 
включає як підприємства, банки, так і фінансові компанії. Оціни-
ти ринкову вартість даної групи на підставі котирувань її цінних 
паперів, на жаль, неможливо. 

Очевидно, що процеси об’єднання компаній мають величез-
ний вплив на інвестиційну привабливість компаній, що беруть 
участь, і таких, що знов утворюються, тому проблема оцінювання 
інвестиційної привабливості компаній перед початком процесу 
злиття і поглинання надзвичайно актуальна. Незважаючи на те, 
що таке оцінювання проводитиметься індивідуально для кожного 
випадку, необхідно досліджувати ті параметри, які ми виокреми-
ли як головні складові інвестиційної привабливості акцій, тобто 
ризик і дохід (у широкому сенсі слова). 

З нашого погляду, за оголошенням процесу про поглинання 
можуть наставати істотні зміни інвестиційної привабливості ак-
цій поглинаючої компанії і компанії, що поглинається. Розгляне-
мо їх докладніше і спробуємо класифікувати (табл. 5.5). 
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Таблиця 5.5  

ЗМІНИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АКЦІЙ 

Компанія Ризики Негативні наслідки настання ризиків (збитки) 
Позитивні наслідки  

настання ризиків (доходи) 

Компанія, що 
поглинається 

1. Ризик втрати кон-
тролю в управлінні 
компанією в разі  
недружнього погли-
нання. 
2. Ризик вимушено-
го обміну/продажу 
неконтрольного па-
кета акцій на неви-
гідних умовах 

1. Неможливість використання каналів поза-
дивідендного отримання доходу. 
2. Збитки від зміни дивідендної політики нової 
компанії порівняно із запланованими дивіден-
дами по акціях поглиненої компанії. 
3. Встановлення невигідного курсу обміну акцій. 
4. Порушення прав акціонера (на участь в 
управлінні й отримання дивідендів) компанією 
в разі збереження ним неконтрольного пакета. 
5. Втрата статусу співвласника незалежної 
компанії 

1. Порятунок від банкрут- 
ства, внаслідок якого акціо-
нери повністю б втратили 
свої засоби. 
2. Підвищення можливості 
впливу на управління компані-
єю в разі більш дружнього став-
лення до дрібних акціонерів з 
боку поглинаючої компанії. 
3. Встановлення вигідного 
курсу обміну акцій 

Загальні для 
компанії, що 
поглинається, 
і такої, що по-
глинає, ризи-
ки і доходи 

1. Ризик зміни кур-
сової вартості акцій. 
2. Ризик можливос-
ті реалізації запла-
нованих переваг від 
поглинання 

1. Падіння курсу акцій компанії, які поглина-
ються, або поглинаючої на ринку. 
2. Погіршення ринкових позицій і фінансово-
го стану в період до завершення процесу пог-
линання 

1. Збільшення ринкової по-
тужності, прояв ефекту еко-
номії від скорочення витрат, 
зростання диверсифікації. 
2. Зростання курсу акцій. 
3. Зростання прибутковості й 
дивідендних виплат компанії 

Поглинаюча 
компанія 

1. Ризик неправиль-
ної оцінки вигід від 
поглинання. 
2. Ризик невдачі по-
глинання 

1. Переоцінка акцій компанії, що поглинається. 
2. Зайві витрати на поглинання. 
3. Придбання фінансово неспроможного під-
приємства. 
4. Послаблення позицій поглинача на ринку і 
його фінансового стану після завершення по-
глинання 

1. Зростання ринкової вартос-
ті поглинача унаслідок прид-
бання за низькими цінами 
ефективно діючої компанії, 
недооціненої на ринку 

2
1

1
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Отже, поглинання/злиття супроводжується істотними ризика-
ми для всіх учасників процесу. Причому ризики можуть виявля-
тися в отриманні як збитків, так і прибутку. 

Акціонери компанії, що поглинається, іноді змушені прода-
вати/міняти акції на невигідних для себе умовах, при цьому поз-
бавляючись доходів і контролю над компанією. У разі прямого 
викупу їхніх акцій вони перестають бути власниками фірми, одер-
жуючи замість дивідендів гроші від реалізації цінних паперів. 
Прояв ризику полягає в тому, що за відповідної йому ситуації від 
продажу акцій можна одержати суму як істотно більшу, так і мен-
шу від тієї, за яку можна було б реалізувати цінні папери у зви-
чайній ситуації. Власникам більших пакетів поглинання їхньої 
корпорації може приносити істотні вигоди, тому що в разі вистав-
ляння на торги великої кількості акцій (за бажання акціонера ви-
йти зі складу власників) їх курс неминуче впаде. Крім того, про-
понуючи викуп акцій за ціною вище ринкової (з метою 
запобігання провалу спроби поглинання), фірма, що поглинає, 
може одномоментно забезпечити власникові такий дохід, який 
він не зміг би одержати у вигляді дивідендних виплат. Якщо ж 
компанія-«мішень» перебувала у скрутному фінансовому стані та 
її акціонери могли втратити свою власність у результаті банкрут-
ства, то їхні вигоди очевидні. Для поглинача ж доцільність такого 
придбання залежить від його можливостей щодо відновлення 
платоспроможності купленої фірми й розмірів доходу в разі по-
ліпшення її стану. 
У разі обміну акцій співвідношення власників поглинаючої і 

такої, що поглинається, компаній, як правило, встановлюється не 
на користь власників останньої, що так само позбавляє їх контро-
лю за новою корпорацією. 

В українських умовах у цьому разі можливі проблеми з реалі-
зацією прав власників компанії, що поглинає, які стають дрібни-
ми акціонерами або втрачають контрольний пакет. Такі ризики 
можуть проявлятися в невиплаті дивідендів, у відмові від видачі 
документів, що підтверджують право власності на нові акції, і т. ін. 
У разі появи на ринку інформації про порушення прав акціонерів 
або пред’явлення судових позовів до поглинача курс акцій нової 
компанії може впасти. Це спричинить втрати як для «загарбни-
ка», так і для «мішені». 

Дивідендна політика нової компанії може бути істотно консер-
вативнішою, ніж компанії-«мішені», унаслідок чого доходи її 
власників зменшуються порівняно з тими, які вони могли б одер-
жати від старої фірми. Втрата контролю спричиняє для власників 
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контрольних пакетів акцій втрату можливості одержання позади-
відендного доходу. Після поглинання він буде привласнюватись 
іншими власниками. Ще одним проявом ризику може бути неви-
гідне встановлення курсу обміну (конверсії) акцій, особливо як-
що поглинання відбувається на нерозвиненому ринку цінних па-
перів (динаміка цін якого більше залежить від політичних факто-
рів, і обсяг попиту на акції компанії-«мішені», що збільшився, не 
здатний сильно підвищити курс акцій), або якщо компанія не в 
змозі захиститися від ворожого поглинання. 

У результаті впливу всіх цих факторів інвестиційна привабли-
вість акцій нової компанії для акціонерів фірми, що поглинає, 
знижується. 

Позитивний результат для власників компанії, що поглинає, 
може полягати в тому, що замість її акцій вони одержують ліквід-
ніші або дохідніші папери, купівля яких звичайним шляхом була 
б можливою за менш привабливими цінами. 

Можлива також ситуація, коли компанія-поглинач забезпечує 
більшу дивідендну прибутковість по своїх акціях, ніж компанія- 
«мішень», або дає можливість її акціонерам одержувати частину 
позадивідендного доходу. У цих випадках обмін збільшує добро-
бут власників поглинаючої компанії.  

Для дрібних акціонерів в Україні одержання доходу від пог-
линання ймовірніше, ніж для власників контрольного пакета, 
особливо у випадку, якщо компанія-поглинач дотримується їх-
нього права на одержання дивідендного доходу: адже правами на 
управління вони користуються рідко й можливості одержання 
позадивідендного доходу для них немає. 

Істотним проявом ризику вимушеного обміну/продажу як ко-
нтрольного, так і дрібного пакета акцій є втрата соціального ста-
тусу співвласника незалежної компанії. Однак у деяких випадках 
(особливо в разі обміну неконтрольного пакета цінних паперів) 
новий статус одного з власників великої компанії може бути ви-
гіднішим для інвестора. 

Для поглинаючої компанії вигоди, одержувані від угоди, ви-
значаються зростанням ринкової потужності нової компанії, під-
вищенням її диверсифікованості, появою ефекту економії від ско-
рочення витрат, унаслідок чого підвищується ефективність діяль-
ності компанії, а отже зростає її ринкова вартість. Але в період 
поглинання можливі й несприятливі зміни цін на акції компанії-
«загарбника», особливо якщо на ринку мають місце несприятливі 
прогнози щодо можливості поглинання або сумніву в його доціль-
ності. Неправильно оцінивши вигоди від запланованої операції й 
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пов’язані з нею ризики (наприклад, здобуваючи фірму, на поліп-
шення фінансового стану якої потрібні значні ресурси, а резуль-
тати такої «підтримки» можуть позначитися на показниках поку-
пця), компанія, що поглинає, може зіткнутися зі зниженням своєї 
ринкової вартості. У такий спосіб операція завдасть шкоди її ак-
ціонерам. Відволікаючи ресурси на придбання компанії, погли-
нач, як правило, сам стає фінансово менш стійким і вразливим до 
поглинання з боку інших фірм унаслідок зниження цін на свої 
акції. Позики, призначені для фінансування поглинання, можуть 
різко збільшити витрати такої компанії і зменшити її прибутки й 
дивіденди. Вигоди від поглинання, які можуть одержати акціоне-
ри «мішені», є збитками для акціонерів «загарбника» (наприклад, 
купівля/обмін акцій за завищеною ціною). 

Для українських умов, коли власники використовують в основ-
ному позадивідендні канали одержання доходу, досить складно 
розрахувати граничну ціну, за якою вороже поглинання буде ви-
гідне компанії-«загарбникові». Для правильного визначення такої 
ціни необхідно мати повну інформацію про розміри доходів (біль-
ша частина яких не декларується офіційно) і способи їх виведен-
ня з підприємства, а такими даними, як правило, володіє тільки 
власник. 

Для ситуації злиття в цілому актуальні всі зазначені в таблиці 
види ризиків і можливості одержання доходу, однак сам процес 
допускає його добровільність із боку всіх компаній, що беруть 
участь в укладенні угоди. Внаслідок цього ризик невдачі операції 
злиття однаково актуальний для обох сторін. З’являються такі 
додаткові проблеми, що збільшують цей ризик, як конфлікт кор-
поративних культур і розподілу повноважень в об’єднаній ком-
панії. 

Відповідно до світового досвіду протягом кількох тижнів піс-
ля оголошення поглинання ціна компанії, що поглинає, підніма-
ється, а підприємства, яке купують, — падає. При цьому недруж-
нє поглинання сильніше збільшувало ціну підприємства, що ку-
пує, ніж заздалегідь погоджене з обох сторін. Під впливом 
роздутих очікувань і реклами курс паперів об’єднаної компанії 
може на якийсь час різко зрости. У разі добровільного злиття знач-
них приростів курсів акцій зазвичай не відбувається. Причина 
зростання вартості паперів для компаній, що поглинають, поля-
гає в тому, що за наявності кількох покупців між ними почина-
ється конкуренція (насамперед цінова), у результаті якої вигра-
ють акціонери компанії-«мішені». Крім того, остання може 
докладати зусиль щодо збільшення курсу власних акцій на ринку 
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з метою недопущення недружнього поглинання. Придбання ве-
ликих пакетів акцій у поєднанні з інформацією про поглинання 
зазвичай приводить до зростання цін на фондовому ринку. Збі-
льшений курс акцій компанії, що поглинається, у разі невдачі по-
глинання приносить прибуток і компанії-поглиначу, якщо вона 
реалізує вже придбані папери. 

Результати цих досліджень, проведених фахівцями на захід-
них ринках цінних паперів, будуть актуальні й практично засто-
совні в Україні в разі дотримання таких умов: 

― розширення ринку акцій (за кількістю емітентів, акції яких 
наявні на ринку); 

― підвищення ліквідності ринку; 
― збільшення ступеня розпорошення акцій серед власників  

(у даний момент контрольний пакет підприємства, за оцінками 
учасників ринку, наближається до 50 % статутного капіталу, що 
ускладнює процес недружнього поглинання і часто робить його 
неможливим). 

Якщо злиття й поглинання ведуть до збільшення компанії 
(принаймні її активів), то такі два способи реорганізації, як роз-
поділ і виділення товариства, зменшують її. Розподілом товарис-
тва вважається припинення його діяльності з передаванням усіх 
його прав і обов’язків відповідно до розподільного балансу двом 
або більше знову створюваним товариствам. Виділенням товарист-
ва вважається створення одного або кількох товариств із переда-
ванням їм частини прав і обов’язків товариства, що реорганізу-
ється, без припинення діяльності останнього відповідно до 
розподільного балансу. 

Такі зміни спрямовані на підвищення ефективності бізнесу, 
коли його неможливо домогтися в межах колишнього товариства. 
В українській практиці підвищення ефективності досягається в 
основному шляхом оптимізації оподатковування або поділу під-
приємства на «життєздатну» частину (з нормальним фінансовим 
станом) і частину, що не в змозі нормально функціонувати й зго-
дом може бути піддана процедурі банкрутства. У знову утворене 
підприємство переводять якісні активи, здатні приносити дохід. 
Висока оцінка цих активів дає змогу зосередити там же більшу 
частину колишнього капіталу. Потенційному банкрутові, що за-
лишився, дістаються, як правило, зобов’язання перед кредитора-
ми й непрацюючі активи. У такий спосіб акціонери рятують зна-
чну частину вкладених коштів і згодом можуть навіть збільшити 
капітал функціонуючого товариства за допомогою нової емісії. 
Фінансові показники, що раптово істотно поліпшилися, уможли-
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влюють поширення цієї емісії серед наявних акціонерів і залу-
чення нових інвесторів. 
ІІІ. Визначення переліку прав акціонерів і рівня їх дотримання. 
При купівлі акцій в акціонерів з’являються певні права стосов-

но підприємства, і ці права також мають свою вартість, що відби-
вається в ринковому курсі. Це виражається, наприклад, в оцін-
ці контрольного пакета (у середньому, за даними учасників ринку, 
націнка на контрольний пакет дорівнює 30 %). Вартість прав акці-
онерів на українському ринку має досить низьку оцінку через ви-
сокий ризик їх порушення з боку емітента. Це пов’язано як з бра-
ком культури ринкових відносин (яка поступово підвищується 
завдяки розвитку ринку, появі іноземних інвесторів і законодав-
чим змінам, спрямованим на захист прав інвесторів), так і з проце-
сом глобального переділу власності в постприватизаційний період. 
До найпоширеніших порушень прав акціонерів, які ведуть не тіль-
ки до зменшення прибутковості їхніх вкладень, а й до втрати суми, 
що інвестується, повністю або частково належать: 

1) установлення мінімальної величини пакета акцій, що до-
зволяє претендувати на участь у керуючих органах акціонерного 
товариства (АТ); 

2) нерозповсюдження, затримка або перекручування інформа-
ції про загальні збори акціонерів, що має на меті не допустити 
певних акціонерів до голосування; 

3) установлення внесків/комісійних за участь у зборах, надан-
ня копій документів, реєстрацію угод по акціях та інші операції; 

4) порушення прав голосування на зборах акціонерів шляхом 
установлення співвідношення кількості акцій і голосів (напри-
клад, один акціонер — один голос без урахування кількості ак-
цій, що йому належать); 

5) скуповування за заниженими цінами акцій у дрібних інвес-
торів самим АТ; 

6) обмеження можливостей продажу акцій на ринку; 
7) поширення нової емісії серед неправомірно обмеженого ко-

ла покупців; 
8) перекручування даних реєстру акціонерів напередодні загаль-

них зборів, що порушує права окремих акціонерів на участь в уп-
равлінні товариством і на одержання дивідендів; 

9) обмеження прав на управління підприємством для «зовніш-
ніх акціонерів» місцевою адміністрацією; 

10) затримка й невиплата дивідендів. 
11) неправомірна консолідація акцій, що обмежує права акціо-

нерів. 
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Утворення дробових акцій, які АТ зобов’язано викупити за 
ринковою ціною у власників, обмежує права дрібних акціонерів, 
що бажають і далі залишатися власниками даних цінних паперів, 
але не мають можливості купити цілу кількість акцій. 

Основні порушення прав акціонерів пов’язані з появою прав 
власності в «зовнішніх» стосовно підприємства інвесторів, що 
суперечить інтересам менеджерів, які здебільшого є фактичними 
власниками АТ. Недопущення порушень прав акціонерів за умов 
правового нігілізму більшості емітентів здатне істотно поліп-
шити ставлення інвесторів до підприємства, зниження їхніх ри-
зиків позначиться на ціні акцій та їхній ліквідності. 
ІV. Розкриття інформації про діяльність, стан і плани емітен-

та. Отже, інвестиційна привабливість цінних паперів, як ми пе-
ресвідчилися, залежить від фінансового стану підприємства і йо-
го зусиль щодо управління параметрами власних акцій. Разом з 
тим, і реальний фінансовий стан, і дії менеджерів компанії впли-
нуть на ціни акцій тільки тоді, коли учасники ринку одержать ін-
формацію про це, або тоді, коли вони зможуть спрогнозувати 
зміни стану компанії (але для цього також необхідна історична 
інформація про об’єкт інвестування). Покупці на фондовому ринку 
оцінюють папери залежно від інформації, що є в їхньому розпо-
рядженні. Таким чином, є достатньо підстав вважати, що саме ін-
формація, яка відбиває фінансовий стан підприємства і події, що 
впливають на нього, і ринкові ціни акцій, оброблені інвестором, 
повністю формують його враження про доходи й ризики. 

Вивчення впливу інформації на поводження фондового ринку 
приводить до висновку про те, що брак інформації про подію, яка 
стосується емітента, в учасників ринку зберігає ціни на колиш-
ньому рівні, що еквівалентно ситуації, коли події не відбувалися 
зовсім. Потік позитивної інформації про підприємство, навіть за 
відсутності таких подій, навпаки, змінює ціни на акції так, начеб-
то подія відбувалася насправді. Спостереження за реакцією учас-
ників ринку на екстремальну інформацію свідчать, що їм власти-
во занадто сильно реагувати на нову інформацію й недооці-
нювати при цьому стару. На практиці це означає, що у відповідь 
на позитивну інформацію ціни зростають сильніше, ніж варто 
було б, а після негативних повідомлень падають більше, ніж мо-
жна було б допустити. Після оцінки інформації й деякого заспо-
коєння учасників ринку здійснюється цінова корекція, яка буде 
тим сильнішою, чим більшим був попередній екстремальний рух 
цін. Отже, подаючи інформацію, емітент може регулювати курс 
своїх акцій у будь-якому напрямі. Новини про події, що стосуються 
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емітента, справляють на курс його акцій вплив, сила й напрям 
якого залежать від: 

― масштабу поширення цих даних серед учасників ринку; 
― довіри до цієї інформації; 
― особливостей індивідуального поводження учасників ринку. 
Операції на ринку відбуваються під впливом очікувань змін 

стосовно стану компанії та стратегії її розвитку, особливо щодо 
майбутніх доходів компанії та їх розподілу. Наприклад, очікування 
більших прибутків впливає на курс цінних паперів, однак якщо 
після оголошення результатів за підсумками року або кварталу 
інвестори вважатимуть свої очікування завищеними, то курс може 
знизитися. На західних ринках прогнози щодо можливих прибутків 
підприємств публікуються або у вигляді думок працівників рей-
тингових агентств, або як оцінки численних аналітиків (загаль-
норинкові оцінки). Збором думок займаються такі компанії, як 
Institutiоnal Brokers Estimate System, Zacks Investment Research Inc. 

Систематичний збір прогнозних значень прибутку є одним із 
факторів, які збільшують ефективність роботи фондового ринку, 
тому що це знижує ймовірність дій інвесторів на основі неповної 
або помилкової інформації. 

Ефективна робота ринку неможлива без інформації. Унаслідок 
браку відомостей про емітента за умови слабкого малоліквідного 
ринку цінних паперів, недостатньої кваліфікації інвесторів і від-
сутності значних обсягів інвестиційних ресурсів підприємства 
фактично втрачають таке джерело збільшення капіталу, як емісія 
акцій. Тому однією з найважливіших складових успіху в керу-
ванні інвестиційною привабливістю власних акцій є інформацій-
на відкритість акціонерного товариства стосовно інвесторів. Ін-
вестори ніколи не будуть укладати свої кошти в папери, про які 
вони нічого знають. Тому для підвищення інтересу до акцій да-
ного емітента необхідно зробити доступними дані про нього. 
Причому зусилля в цьому напрямі повинні проявляти як саме 
підприємство (формування свого іміджу в засобах масової інфор-
мації, доступ до балансу підприємства), так і дружні емітенту 
компанії — професійні учасники ринку (підготовка досліджень, 
доведення відповідної інформації до своїх клієнтів). Між інфор-
маційною відкритістю компанії й популярністю на ринку її акцій 
має місце двосторонній зв’язок: зростання інтересу до підприєм-
ства з боку інвесторів спричиняє збільшення кількості публікацій 
про нього у пресі, а це викликає, у свою чергу, глибший інтерес 
фінансових компаній, банків та інших інституціональних інвес-
торів, які аналізують ринок. 
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2. Визначення цілей емісії. У зв’язку з високою вартістю за-
лучення власного капіталу із зовнішніх джерел емісії мають бути 
досить вагомими з погляду стратегічного розвитку підприємства 
й можливостей істотного підвищення його ринкової вартості в 
майбутньому періоді. Основними цілями, якими підприємство 
керується, використовуючи емісію як джерело формування влас-
ного капіталу, є: 

― реальне інвестування, пов’язане з галузевою й регіональ-
ною диверсифікованістю виробничої діяльності (створення ме-
режі нових філій, дочірніх фірм, нових виробництв із більшим 
обсягом випуску продукції тощо); 

― необхідність істотного поліпшення структури використову-
ваного капіталу (підвищення частки власного капіталу з метою 
зростання рівня фінансової стійкості, забезпечення вищого рівня 
власної кредитоспроможності й зниження за рахунок цього вар-
тості залучення позикового капіталу, підвищення ефекту фінан-
сового важеля і т. ін.); 

― заплановане поглинання інших підприємств із метою одер-
жання ефекту синергізму (участь у приватизації сторонніх дер-
жавних підприємств також може розглядатись як варіант їх пог-
линання, якщо при цьому забезпечується придбання контроль-
ного пакета акцій або переважна частка в статутному фонді); 

― інші стратегічні цілі, що потребують швидкої акумуляції 
значного обсягу власного капіталу. 

3. Визначення обсягу емісії. При визначенні обсягу емісії не-
обхідно виходити з раніше розрахованої потреби в залученні влас-
них фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел. 

4. Визначення номіналу, видів і кількості емітованих акцій. 
Номінал акцій визначається з урахуванням основних категорій їх 
майбутніх покупців (найбільші номінали акцій орієнтовані на їх 
придбання інституціональними інвесторами, а найменші — на 
придбання населенням). У процесі визначення видів акцій уста-
новлюється доцільність випуску привілейованих акцій. Якщо та-
кий випуск визнано доцільним, то встановлюється співвідношен-
ня простих і привілейованих акцій. Кількість емітованих акцій 
визначається, виходячи з обсягу емісії й номіналу однієї акції  
(у процесі однієї емісії може бути встановлений лише один варі-
ант номіналу акцій). 

5. Оцінювання вартості акціонерного капіталу, що залуча-
ється. Відповідно до принципів такого оцінювання воно здійс-
нюється за передбачуваним рівнем дивідендів і витрат на випуск 
акцій і розміщення емісії. Розрахункова вартість капіталу, що за-
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лучається, визначається за фактичною середньозваженою вартіс-
тю капіталу й середнім рівнем процентної ставки на ринку капі-
талу. Лише після цього приймається остаточне рішення про здій-
снення емісії акцій. 

6. Визначення ефективних форм андеррайтингу. Для того 
щоб швидко й ефективно провести відкрите розміщення емітова-
ного обсягу акцій, необхідно визначити склад андеррайтерів, по-
годити з ними ціни початкового котирування акцій і величину 
комісійної винагороди, забезпечити регулювання обсягів прода-
жу акцій відповідно до потреб у процесі надходження фінансо-
вих засобів, що забезпечують підтримку ліквідності вже розмі-
щених акцій на первісному етапі їхнього обігу. 

З урахуванням збільшеного обсягу власного капіталу підприємс-
тво має можливість, використовуючи незмінний коефіцієнт фінан-
сового важеля, відповідно збільшити обсяг позикових засобів, що 
залучаються, а отже, і підвищити рентабельність власного капіталу. 

Тож саме показники власного капіталу довершують піраміду 
показників ефективності функціонування підприємства, вся діяль-
ність якого має бути спрямована на збільшення суми власного 
капіталу й підвищення його прибутковості. 

5.4. Позиковий капітал підприємства:  

структура та оцінювання 

Борг — це повага до права іншого. 

Іммануїл Кант 

У сучасній економічній літературі позиковий капітал 
(фінансові зобов’язання підприємства) диференціюється так: 

1. Довгострокові фінансові зобов’язання: 
― довгострокові кредити банків, термін повернення яких не 

настав; 
― довгострокові позикові кошти, термін повернення яких не 

настав; 
― довгострокові кредити та позики, які не погашені своєчасно. 
2. Короткострокові фінансові зобов’язання: 
― короткострокові кредити банків, термін повернення яких не 

настав; 
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― короткострокові позикові кошти, термін повернення яких 
не настав; 

― короткострокові кредити та позики, які не погашені своєчасно; 
― кредиторська заборгованість; 
― інші короткострокові фінансові зобов’язання. 
У процесі розвитку підприємства з погашенням його фінансо-

вих зобов’язань виникає потреба в залученні нових коштів. Дже-
рела і форми залучення позикових коштів підприємства є досить 
різноманітними.  

Головною перевагою позикового капіталу підприємства є його 
нижча вартість порівняно з власним. Вартість позикового капіта-
лу порівняно з вартістю акціонерного капіталу є нижчою з ряду 
причин, а саме: 

1) витрати з технічного забезпечення та ті, що пов’язані з за-
лученням, для позикового капіталу нижчі, ніж для акціонерного 
(не потрібна функція реєстратора, послуги андеррайтера — фахів-
ця з розміщення); 

2) доподаткова процентна ставка на позиковий капітал нижча, 
ніж дохідність по акціонерному капіталу. Це пов’язано з нижчим 
ризиком, оскільки в разі фінансових невдач або банкрутства ви-
моги кредиторів будуть задоволені передусім. Крім того, позико-
вий капітал часто надається під гарантію або забезпечення реаль-
ними активами, які гарантують повернення коштів; 

3) плата за позиковий капітал зменшує оподатковувану базу. 
Використовуючи позиковий капітал, компанія економить на по-
даткових платежах. Величина цієї економії називається податко-
вим щитом; 

4) позиковий капітал не дає права його власникам на управ-
ління і не загрожує керівництву втратою робочих місць. Додат-
кова емісія акцій спричиняє потенційну загрозу скуповування ак-
цій сторонніми інвесторами та зміни політики фірми, тобто зміни 
керівництва. 

Переваги позикового фінансування  
для підприємства 

• зростання дохідності власного капіталу (якщо дохідність ак-
тивів перевищує плату за позиковий капітал); 

• можливість диверсифікації власного капіталу; 
• податковий щит; 
• можливість збереження контролю. 
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Недоліки позикового фінансування  
для підприємства 

• наявність ризику у власника капіталу підприємства, який по-
в’язаний з тим, що крім комерційного ризику в акціонерів вини-
кає понадфінансовий ризик. Результатом цього є вимога додат-
кової компенсації за підвищений ризик. Отже, позиковий 
капітал є привабливим своєю відносною дешевизною, але його 
залучення обмежено зростанням ризику власників капіталу під-
приємства;  

• необхідність концентрації грошових коштів до моменту по-
гашення позики. Оскільки термін повернення позикового ка-
піталу є чітко визначеним кредитною угодою, то керівництво 
підприємства має розробляти схеми погашення (утворення на-
копичувального фонду або залучення нової позики). Найчастіше 
підприємства додержуються стратегії підтримки певної струк-
тури капіталу, тому погашення однієї позики здійснюється за 
рахунок іншої; 

• суттєва частка позикового капіталу дає можливість кредито-
рам контролювати певні рішення компанії, що приймаються.  
Є випадки, коли в договорі банківської позики мають місце ви-
моги про обов’язкову частку рефінансування чистого прибутку 
або утворення фонду погашення, що може не відповідати інтере-
сам менеджерів компанії. Досить часто надання позики здійсню-
ється на умові застави або гарантій. Якщо об’єктом застави ви-
ступають акції, то в разі фінансової кризи на підприємстві контроль 
над компанією може перейти до кредиторів. 

Оцінювання позикового капіталу 

Під вартістю позикового капіталу слід розуміти вели-
чину поточних витрат (у %), які пов’язані з обслуговуванням по-
зикового капіталу. Вартість позикового капіталу визначається рів-
нем дохідності та податковими умовами функціонування.  
Основними факторами, які впливають на вартість пози-

кового капіталу, є: 
1) рівень процентної ставки на поточний момент; 
2) рівень ризику невиконання зобов’язань підприємством-

позичальником; 
3) податкові вигоди, які виникають із залученням позикового 

капіталу. 
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Вартість позикового капіталу відображає поточні фактичні 
витрати, які пов’язані з залученням капіталу на даний момент  
(а не за минулі роки). Рівень дохідності власників позикового ка-
піталу може бути оцінений як ставка дисконтування, яка врівно-
важує теперішню ринкову оцінку позики з теперішньою вартістю 
грошових потоків підприємства. 

Моделі визначення вартості  
позикового капіталу 

У процесі своєї діяльності підприємство використовує 
позикові кошти, які формуються з довгострокових кредитів ко-
мерційних банків та інших підприємств, а також випуску обліга-
цій, що мають визначений термін погашення й номінальну про-
центну ставку.  
У першому випадку вартість позикового капіталу дорівнює 

процентній ставці кредиту й визначається шляхом укладення до-
говірної угоди між кредитором і позичальником у кожному конк-
ретному випадку.  

У західній практиці для одержання інформації про вартість 
позикового капіталу певної фірми використовуються дані газети 
«Wall Street Journal», бюро кредитного рейтингу «Dun & Brad-
street», комп’ютерного інформаційного агентства «Bloomberg», 
Інтернету та інших подібних дуже численних джерел. У вітчиз-
няній сучасній практиці ці джерела стають дедалі доступнішими 
і змістовнішими. Для розрахунку вартості позикового капіталу 
потрібно знати ефективну вартість боргу, що визначається як 
фактична вартість з урахуванням усіх релевантних факторів. Як 
правило, потрібно зробити два уточнення величини банківської 
ставки: 

1) ринкової, а не бухгалтерської вартості. У балансі бухгалте-
ри вказують вартість за номіналом, а ринок дає свої коливні ко-
тирування на всі елементи капіталу, у тому числі й на банківсь-
кий процент; 

2) чисті надходження. Нова позика приносить менше грошей, 
ніж її номінал, тому що саме оформлення нової позики коштує 
грошей. Це означає, що новий борг із такою самою процентною 
ставкою коштує дорожче колишнього боргу. 

Для обчислення ефективної вартості боргу потрібно врахову-
вати фактичні, а не номінальні надходження грошей. 
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Для обчислення ефективної вартості позикового капіталу фір-
ми використовується формула 

,DEK i ÷=  

де Kі — ефективна вартість податкового капіталу в і-му році; 
E — сумарні річні процентні платежі; 
D — позиковий капітал 
Розглянемо фірму з такими складовими позикового капіталу 

(табл. 5.6): 

Таблиця 5.6 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ  
ВАРТОСТІ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ 

Вид запозичення 
Річна  

вартість 
Балансова вар-
тість, тис. грн 

Ринкова вартість або чисті 
надходження, тис. грн 

Рахунок до оплати 0 8500 8500 

Короткострокові 
зобов’язання 

0,150 4000 4000 

Довгострокові  
облігації 0,145 15 000 13 000 

Нові довгостроко-
ві позики 

0,162* 6000 31 000 

*Річна вартість нової позики розраховується за формулою, що амортизує випускні 
комісійні за весь життєвий період боргу. Тут ми не розглядаємо цю методику, але варто 
усвідомлювати, що вартість нової позики охоплює вартість випуску нової позики. 

Якщо фірма буде мати таку саму структуру позикового капі-
талу протягом року, то їй доведеться заплатити річні процентні 
платежі в сумі 3747 грн: 8500 ·  0 + 4000 · 0,150 + 15 000 ·  0,145 +  
+ 6000 · 0,162 = 3747 (грн). 

Розділивши цю суму на ринкову вартість боргу, одержимо до-
податкову вартість позикового капіталу, що дорівнює 12,1 % річ-
них: Ki = 3747 : 31 000 = 0,121. 
За інших обставин вартість капіталу визначається величиною 

виплачуваного за облігацією купона або номінальною процент-
ною ставкою облігації, що виражається у відсотках до її номіналь-
ної вартості.  
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Облігація — це довгострокове боргове зобов’язання, за яким 
емітент (підприємство) виплачує власнику визначений процентний 
дохід. Теперішня оцінка облігації (Р) є сумою дисконтованих гро-
шових потоків, що забезпечуються цим цінним папером:  
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де k — необхідна інвесторам прибутковість; СFt — грошові по-
токи, що спрогнозовані за облігаціями на n періодів.  

Оцінювання облігацій має враховувати періодичність одер-
жання грошових потоків, їх величину і термін обороту. Через те, 
що облігації розрізняються за умовами одержання грошового по-
току (термінові і безстрокові облігації, купонні і дисконтні, із 
плаваючою і фіксованою купонною ставкою), використовуються 
різні моделі визначення їх ціни і прибутковості. 

Більшість корпоративних і частина державних облігацій є ку-
понними (по них щороку виплачується фіксований дохід, а після 
закінчення терміну вони погашаються за номіналом). Якщо ку-
понні виплати здійснюються один раз на рік, С — щорічний ку-
пон, Н — номінал, а термін обороту облігації — n років, то ціна Р 
купонної облігації обчислюється як сума теперішніх оцінок (PV) 
усіх платежів: 
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Значення Р може бути відшукане трьома способами: 
1) прямим дисконтуванням грошового потоку кожного року, 

як позначено на рис. 5.5; 
2) табличним поданням. На рис. 5.5 зображено, що платежі 

можна поділити на дві частини: серія з n однакових за величиною 
періодичних платежів (ануїтет), виплата номіналу Н за n-й рік. 

Отже, ціна Р облігації складається з теперішньої оцінки ануї-
тету з прибутковістю k і періодом одержання виплат n — позна-
чимо її як PVанн (k, n). Тоді: 

( ) ( ) ;1,анн nkHnkPVCP −+⋅+⋅=  

3) використовуючи програму Microsoft Excel. У діалоговому 
режимі вводяться значення k %, C1, C2, ..., Сn, де Сn відбиває 
останній платіж (купонна виплата + номінал облігації). Результа-
том розрахунків комп’ютера буде ціна облігації. 
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Рис. 5.5. Дисконтовані грошові потоки  
по дисконтних облігаціях 

Купонна облігація характеризується такими показниками: 
1) купонна ставка (coupon rate — CR) — щорічна купонна ви-

плата за кожну грошову одиницю номіналу; 

H

C
CR = ; 

2) поточна прибутковість, або процентна прибутковість (current 
yield — СY) — щорічна купонна виплата на кожну грошову оди-
ницю теперішньої ціни (Р): 

P

C
CY = ; 
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3) загальна очікувана прибутковість за рік (total yield — ТY) — 
сума поточної прибутковості і прибутковості приросту капіталу: 

t

tt
t

P

PP
P

C
TY −+

=
+1

; 

4) прибутковість до погашення, що розраховується за прави-
лом складного процента (yield to maturity — YTM). Це ставка дис-
контування, що зрівнює теперішню вартість усіх майбутніх ви-
плат з теперішньою ціною облігації. Для облігації з терміном 
обороту один рік прибутковість до погашення аналогічна загаль-
ній прибутковості за рік (ТY). Для середньострокових і довго-
строкових облігацій прибутковість до погашення можна розгля-
дати як щорічну прибутковість, яку інвестор одержить, якщо 
буде тримати облігацію до погашення. На фіксований момент ча-
су YTM відбиває сформовану на ринку необхідну прибутковість 
даної облігації. 

Прибутковість до погашення знаходять шляхом розв’язання 
рівняння n-го ступеня за даними значеннями номіналу Н, купон-
ної виплати С, терміну погашення n і теперішньої ціни Р за фор-
мулою 
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Наближене оцінювання прибутковості до погашення (YTM) 
може бути отримане зі співвідношення «ціна — номінал» і поточ-
ної прибутковості. 

Запропоновано різні формули для наближеного оцінювання 
прибутковості до погашення. Традиційною є така формула: 
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У ряді випадків об’єктивніше наближене значення дає формула 
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Безстрокові облігації — облігації без фіксованого терміну по-
гашення. Під погашенням розуміється право уряду погасити об-
лігацію, але оскільки ринковий курс нижче номіналу, то немає 
сенсу робити погашення. 

Теперішня ціна безстрокової облігації визначається з відно-
шення щорічного доходу до ринкової процентної ставки (необ-
хідної прибутковості для облігаційного випуску): 

k

C
P = . 

Індексовані облігації. Для довгострокових облігацій велике 
значення має інфляційний фактор. Захистом від можливої інфля-
ції для інвестора буде придбання індексованої облігації, купонна 
ставка для якої змінюється зі зміною індексу роздрібних спожив-
чих цін. Наприклад, у Великобританії емітовані в 1980-х роках 
індексовані облігації орієнтувалися на зміну цін кошика із 600 
товарів: 

( ) ( ) ( )року го-преміяінфляційна111 реал tCRCRt +⋅+=+ . 

Перший випуск індексованих облігацій у Великобританії від-
бувся 1981 року (погашення — 1996 р.) з реальною купонною 
ставкою 2 %. У ті роки, коли інфляція досягала 8 % річних, номі-
нальна купонна ставка становила 10,16 %, що гарантувало інвес-
торам захист від інфляційного знецінювання капіталу і коливань 
процентних ставок.  

Ринкова ціна облігації є індикатором зміни необхідної прибут-
ковості на ринку по даному випуску (даному емітенту). Необхід-
на прибутковість для компанії виступає як вартість даного еле-
мента капіталу за відсутності пільг з оподатковування при 
залученні позикових коштів. Коли купонна процентна ставка CR 
дорівнює прибутковості до погашення YTM (розрахованої за пра-
вилом складного процента), то облігація на момент купонних ви-
плат продається за номіналом. Виходячи з цього співвідношення, 
емітент установлює купонну ставку при ухваленні рішення про 
розміщення облігаційної позики. Облігація з премією (теперішня 
ціна перевищує номінал) означає, що прибутковість до погашен-
ня є нижчою, ніж купонна ставка. Якщо прибутковість до пога-
шення більша, ніж купонна ставка, то ціна облігації нижче номі-
налу (табл. 5.7). 
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Таблиця 5.7  

СПІВВІДНОШЕННЯ ДЛЯ КУПОННОЇ ОБЛІГАЦІЇ 

Співвідношення прибутковості  
до погашення і купонної ставки 

Співвідношення ціни і номіналу 

YTM > CR 

YTM = CR 

YTM < CR 

Р < Н 

Р = Н 

Р > Н 

 
Ці співвідношення працюють «в обидва боки» і не потребують 

знання терміну обороту облігації. Наприклад, якщо купонна став-
ка по облігації дорівнює 12 %, а прибутковість до погашення — 
14 %, то зі співвідношень табл. 5.7 видно, що облігація продаєть-
ся з дисконтом. 

Точнішу інформацію забезпечують співвідношення по поточ-
ній прибутковості (табл. 5.8). 

Таблиця 5.8 

СПІВВІДНОШЕННЯ ДЛЯ КУПОННОЇ ОБЛІГАЦІЇ 

Співвідношення прибутковості  
до погашення і поточної прибутковості Співвідношення ціни і номіналу 

YТМ > СY 

YТМ = СY 

YTM < СY 

Р < Н 

Р = Н 

Р > Н 

 
Наприклад, облігація з номіналом 1 тис. дол. і купонною став-

кою 12 % продається в даний час за 900 дол. Зі співвідношень 
табл. 5.7 видно, що прибутковість до погашення має бути біль-
шою ніж 12 %. З табл. 5.8 випливає точніша оцінка наближення: 
YТМ > CY, CY = 120 : 900 = 13,33 %. 

Ризик інвестування в облігації  
і вартість позики для емітента 

Інвестор, вкладаючи кошти в купівлю облігацій, допу-
скає можливу розбіжність оголошеної прибутковості (за первин-
ного розміщення облігацій CY – CR = YTM) з реально одержува-
ною. Ризик знаходить вираження у коливанні цін на облігації. 
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Підприємство чи держава як емітенти облігацій ураховують рин-
кові оцінки передбачуваної емісії і встановлюють купонну ставку 
з урахуванням факторів ризику. Щоб продати облігацію за номі-
налом, емітент повинен установити купонний дохід на рівні не-
обхідної ринкової прибутковості. 

Вартість облігаційної позики або позикового капіталу для емі-
тента є необхідною прибутковістю (у річних процентах) на залу-
чені кошти за припущення про відсутність податкових пільг по по-
зиковому капіталу. Якщо плата за позиковий капітал (купонний 
процент) зменшує оподатковувану базу, то вартість позикового 
капіталу менша, ніж необхідна інвесторам на ринку прибутко-
вість по цінних паперах аналогічного ризику. Чим більший ри-
зик інвестування в облігації, тим більшої прибутковості вима-
гають інвестори і відповідно більшою є вартість позики для емі-
тента. 

Іншими факторами, що впливають на вартість позики, є ви-
трати на розміщення і можливі податкові пільги з обслуговуван-
ня позикового капіталу. 

Факторами ризику для інвестора є: 
― ризик, пов’язаний з емітентом облігації:  

а) імовірність того, що періодичність виплат буде порушу-
ватися, а одержання номіналу затримуватиметься або взагалі не 
відбудеться; 

б) імовірність дострокового відкликання емітентом облігацій; 
в) імовірність того, що облігації неможливо буде продати і 

повернути витрачені кошти; 
― ризик зміни ринкової процентної ставки. Ступінь впливу цьо-

го фактора залежить від терміну обороту облігації і може зміню-
ватись емітентом; 

― ризик зміни прибуткового оподатковування; 
― ризик інфляції. 
Таким чином, на очікуваний рівень дохідності за умови на-

дання позики впливають такі фактори: 
1) реальна безризикова процентна ставка за умови однорічної 

позики; 
2) очікуваний рівень інфляції; 
3) ризик неплатежів або порушення термінів виплати купон-

ного доходу і номіналу; 
4) ризик низької ринкової ліквідності; 
5) ризик зміни процентної ставки за умови тривалого тер- 

міну обороту і ризик реінвестування для короткострокового 
періоду. 
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Очікуваний рівень дохідності визначається як сума безризи-
кової дохідності і премії за ризик: 

o* yyyyikk ltr +++++= , 

де k* — реальна безризикова дохідність за умови однорічного ін-
вестування,  %; 
і — премія за очікуваний рівень інфляції; 
yr — премія за ризик неплатежів; 
yt — премія, яка відображає часовий фактор вартості грошей; 
yl — премія за низький рівень ринкової ліквідності; 
yo — премія за ризик відкликання по відкличних облігаціях. 
За оголошеною купонною ставкою і теперішньою ринковою 

ціною інвестор може розрахувати очікуваний рівень дохідності. 
Якщо очікуваний рівень дохідності більший або дорівнює необ-
хідному, то інвестору вигідно придбати дану облігацію. Якщо 
очікується зростання рівня дохідності, який вимагають інвестори, 
в результаті підвищення безризикової ставки або через підви-
щення ризику, а купонна ставка й очікувана дохідність незмінні, 
то інвестору доцільно продати облігації. 

Крім того, прийняття інвестиційних рішень щодо купівлі облі-
гацій передбачає можливість їх порівняння за очікуваним дохо-
дом. В облігацій з різною періодичністю виплат за інших однако-
вих умов очікувана інвесторами дохідність буде відрізнятися. 
Аналогічно розрізняються рівні прибутковості по банківських 
депозитах з капіталізацією процентів кілька разів на рік (по пів-
річчях, кварталах, а в деяких банках щодня). При виплаті купон-
ного доходу m разів на рік загальна кількість періодів нарахуван-
ня процентного доходу збільшується до mn разів. Якщо річна 
прибутковість дорівнює k, то прибутковість кожної виплати дорів-
нює k/m. Прибутковість k за рік визначається як номінальна.  
Отже, теперішня ціна облігації визначається як поточна оцінка 
більшої кількості передбачуваних грошових потоків: 
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Оскільки інвестора цікавить зіставлення облігацій, у тому чис-
лі з різними значеннями, то виникає потреба в розрахунку ефек-
тивної щорічної прибутковості. Порівняння облігацій чи інших 
активів за номінальною очікуваною прибутковістю є можливим 
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тільки в разі однакового значення m. Ефективна прибутковість r 
розраховується в такий спосіб: 

11 −






 +=
m

m

k
r . 

Ефективна прибутковість — це прибутковість, розрахована 
за правилом складного процента, що забезпечує інвестору той 
же результат, що й m-разові виплати в році з прибутковістю 
k/m. Вона вимірює потенційно можливий відносний дохід, що 
інвестор одержить за рік від нарахування процентів та їх капі-
талізації. 

Чим частіше нараховуються проценти, тим вища ефективна 
прибутковість і тим вигіднішою є облігація для інвестора. Ефек-
тивна річна ставка r еквівалентна номінальної прибутковості k 
за будь-якої кількості нарахувань у році в разі виконання умови  
r = (1 + k/m)m – 1. 

Оцінювання премій за ризик при  
визначенні необхідної прибутковості 

1) yr — премія за ризик дефолту (неплатежу). Інвестор 
приймає рішення про придбання облігації, оцінюючи можливе 
порушення емітентом своїх зобов’язань. Ринковими сигналами 
для інвестора є рейтинги аналітичних агентств, наприклад у 
США агентств «Moody’s» і «Standard & Poor’s». Для корпоратив-
них облігацій — чим вищий рейтинг, тим нижчий ризик і відпо-
відно нижча премія yr і необхідна прибутковість за інших одна-
кових умов. Значення премії за ризик може бути оцінене як 
різниця між очікуваною прибутковістю по корпоративній обліга-
ції і прибутковістю державної облігації з аналогічними терміна-
ми погашення і ліквідністю, тому що умовою ринкової рівноваги 
є рівність очікуваної і необхідної прибутковості k0 = kf + yr; 

2) yl — премія за ринкову ліквідність. Вона відбиває факт, що 
деякі облігації власнику складно швидко продати за ціною, обу-
мовленою необхідною прибутковістю без урахування премії за 
ліквідність (ціна дорівнює PV майбутніх платежів зі ставкою дис-
контування k = kf + yr + yl). По такій облігації період продажу 
стає дуже великим або власник продає її за зниженою ціною. 
Премія за ринкову ліквідність дорівнює нулю по державних цін-
них паперах, вона невелика по корпоративних цінних паперах, 
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що котируються на біржі, і висока — по цінних паперах, що емі-
туються невеликими фірмами; 

3) yt — премія за тривалість терміну обороту облігації, визна-
чається строковою структурою процентної ставки, тобто залеж-
ністю прибутковості облігації від терміну її обороту. Відобража-
ючи залежність прибутковості боргових зобов’язань від терміну, 
можна одержати для конкретного моменту графік прибутковості 
для емітента (yield curve). По осі ординат відкладається прибут-
ковість по зобов’язаннях емітента, по осі абсцис — термін зо-
бов’язання (наприклад, термін функціонування облігації). Часто 
при побудові графіка, що включає короткострокові і довгостро-
кові зобов’язання, для виміру терміну використовується логариф-
мічна шкала. 

Зазвичай лінія, спрямована вгору, означає, що довгострокові 
облігації мають вищу прибутковість, ніж короткострокові. Така 
форма кривої (рис. 5.6, а) характерна для нормальної економічної 
ситуації, коли інвестори розглядають збільшення терміну як 
фактор підвищення невизначеності (і за одержуваним результа-
том, і за можливістю трансформації цінного папера в кошти — 
ліквідністю). 

Дохідність Дохідність

Термін функціонування

а) нормальний нахил
лінії дохідності

Термін функціонування

б) негативний нахил
лінії дохідності  

Рис. 5.6. Залежність дохідності  
боргових зобов’язань від терміну обороту 

Варто мати на увазі, що вид кривої та її нахил відбивають по-
точну ринкову ситуацію і можуть змінюватися з часом. 
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Є ряд теорій, що пояснюють нахил кривої прибутковості. 
Найбільше визнання одержали такі три теорії: ліквідності, очіку-
вань, ринкової сегментації.  
Теорія ліквідності пов’язує нормальний нахил кривої (зрос-

тання прибутковості при зростанні терміну обороту) зі збільшен-
ням ризику втрати ліквідності. Короткострокові облігації можуть 
бути трансформовані в кошти з невеликим ризиком утрат. Зі зрос-
танням терміну обороту облігації ризик втрати ліквідності під-
вищується й інвестори вимагають вищу прибутковість. З іншого 
боку, емітент віддає перевагу довгостроковим облігаціям, тому 
що по короткострокових має місце ризик неможливості залучити 
кошти на колишніх умовах. Емітент погоджується на невілювання 
проблем, пов’язаних з періодичністю залучення коштів, встановлю-
вати по облігаціях вищу прибутковість. Отже, теорія ліквідності 
стверджує, що за нормальних економічних умов премія yt за термін 
обороту має місце і збільшується зі зростанням терміну, крива 
прибутковості спрямована вгору (нормальний нахил). Теорія ліквід-
ності не може пояснити, чому в окремі моменти часу крива при-
бутковості має горизонтальний вигляд чи спрямована вниз. По-
яснення цьому дається теоріями очікувань і ринкової сегментації. 
Теорія очікувань стверджує, що крива прибутковості і поточна 

поведінка інвесторів залежать від їхніх очікувань щодо майбут-
ньої інфляції. Якщо інвестори очікують, що річний темп інфляції 
буде зростати, то короткострокові облігації вигідніші, а для дов-
гострокових прибутковість має бути вищою, щоб компенсувати 
інвесторам утрати, пов’язані з очікуваною інфляцією. Крива при-
бутковості буде мати за таких обставин нормальний нахил. Якщо 
очікується, що інфляція буде знижуватися, то крива прибутково-
сті буде мати негативний нахил. 
Теорія ринкової сегментації виходить із того, що в кожен да-

ний момент часу на ринку є емітенти й інвестори, що віддають 
перевагу визначеному терміну обороту цінних паперів, тобто 
складається визначене співвідношення між попитом та пропози-
цією цінних паперів різного терміну обороту. Нахил кривої при-
бутковості залежить від попиту та пропозиції боргових зобо-
в’язань на грошовому ринку і ринку капіталу. Якщо пропозиція 
на ринку короткострокових зобов’язань значно перевищує попит 
порівняно з ринком довгострокових зобов’язань, то нахил кривої 
буде нормальним. Негативним нахил стане, якщо попит на коро-
ткострокові зобов’язання перевищить попит на довгострокові, 
тобто на ринку будуть переважати інвестори, що віддають пере-
вагу короткостроковим зобов’язанням. Горизонтальна крива при-
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бутковості буде відповідати рівновазі на ринку короткострокових 
і довгострокових зобов’язань; 

4) уо — премія за ризик відкликання. Якщо інвестор купує об-
лігацію з правом емітента її дострокового викупу за фіксованою 
ціною (право відкликання), то інвестор втрачає опціон на воло-
діння облігацією до моменту погашення і, отже, на одержання 
прибутку до погашення. 

Умови викупу облігації: 

k < CR — емітенту вигідно відкликати облігацію; 

k = CR — облігація не відкликається; 

k > CR — інвестору вигідно мати опціон на продаж. 

Можливість відкликання часто означає, що емітент купує об-
лігацію не за номіналом, а за вищою ціною. Додаткова до номі-
налу сума (премія за відкликання) зазвичай дорівнює процентно-
му доходу, якщо облігація відкликається протягом першого року, 
і поступово знижується в наступні роки на сталу величину C/N, 
де N — споконвічно встановлений період обороту облігації. 

По дисконтних облігаціях емітент зобов’язується заплатити 
власнику визначену кількість грошових одиниць у день погашен-
ня (рис. 5.7 — погашення на кінець n-го року). Обіцяний майбут-
ній платіж є номіналом. Різниця між номінальною і теперішньою 
ціною дорівнює дисконту облігації. 

 
Розмір виплат

n t

H

P

 

Рис. 5.7. Грошові потоки по дисконтних облігаціях 
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Оскільки ціна будь-якого фінансового активу завжди дорів-
нює теперішній вартості майбутніх грошових потоків, які гене-
руються цим активом, а в облігації з дисконтом (з нульовим ку-
понним доходом) генерується тільки один майбутній платіж, 
який дорівнює номіналу, то для даної облігації Р = PV номіналу. 

Якщо термін обороту облігації n років від сьогоднішньої дати 
і необхідна інвестору щорічна прибутковість по цій облігації до-
рівнює k %, то ціна облігації буде дорівнювати: 

( )n
k

H
P

+
=

1
. 

Дисконтна прибутковість (discount yield) є процентним вира-
женням відносної величини дисконту. Розрізняють дисконтну 
прибутковість до погашення, розраховану за методами простого 
чи складного процента, прибутковість до аукціону і поточну 
прибутковість. 

Обчислюючи просту дисконтну прибутковість, допускають 
незмінну базу нарощення (прості проценти), тобто  

,
360

1 
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PH  
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d

360−= , 

де t — кількість днів функціонування облігації. 

5.5. Обґрунтування вибору  

фінансових інструментів  

залучення позикового капіталу 

Ніщо не може відбуватися без  
достатнього обґрунтування. 

Михайло Ломоносов 

Для підвищення ефективності виробництва за умов роз-
виненої ринкової економіки особливе значення має здатність під-
приємств гнучко використовувати ринкові інструменти й механіз-
ми в процесі фінансування своєї господарської діяльності. 
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За умов досконалого ринку, однакових ставок оподаткування 
різних фінансових інструментів і невжиття регулюючих заходів 
будь-яка структура фінансування підприємства не повинна поміт-
но впливати на результати його діяльності і рентабельність. Од-
нак за реальних ринкових умов підприємства часто стикаються з 
різними ризиками, що зумовлює наявність певної ієрархії форм і 
джерел фінансування. 

На практиці не тільки великі, а й дрібні та середні підприємства 
використовують різні джерела зовнішнього інвестування, у тому 
числі банківські кредити, запозичення коштів на фінансових рин-
ках, залучають ризиковий капітал і т. ін. Вибір джерел фінансування 
залежить від численних чинників, серед яких — розмір підприємст-
ва, природа його ринків, галузь і сфера діяльності, технологічні 
особливості, специфіка продукції, що випускається, характер дер-
жавного регулювання й оподаткування бізнесу, зв’язок з ринками. 

Банківський кредит 

Потреба фірми в одноразових грошових коштах може 
задовольнятися за рахунок отримання кредиту в банку. Кредиту-
вання є однією з форм фінансового забезпечення підприємниць-
кої діяльності. Воно здійснюється на основі встановлення фінан-
сових взаємовідносин між підприємством та кредитною організа-
цією шляхом укладення між ними відповідних договорів. Кредит-
ний договір створює юридичні передумови забезпеченості позик, 
їх своєчасного повернення і сплати процентів. В економічній те-
орії позиковий капітал традиційно розглядається як сукупність 
грошових коштів, що передаються в тимчасове користування на 
умовах повернення та платності. Тож банківський кредит — це 
кошти, що надаються банком підприємницькій фірмі на встанов-
лений термін за певні проценти для цільового використання. 

Принципи кредитування 

Банківське кредитування здійснюється за певними прин-
ципами, основні з яких відображено на рис. 5.8. 
Принцип повернення означає, що отримані від кредитора фі-

нансові ресурси підлягають поверненню або погашенню позичаль-
ником у повному обсязі. Позичальник відповідає перед кредито-
ром за повноту погашення кредиту. Фінансова стійкість 
підприємницької фірми, її належність до категорії надійних по-
зичальників є гарантією повернення кредиту. 
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Принцип матеріальної
забезпеченості кредиту

Принцип
терміновості

Принципи
здійснення банківського

кредитування
Принцип цільового

характеру

Принцип платностіПринцип повернення
 

Рис. 5.8. Принципи, на яких ґрунтується  
банківське кредитування 

Принцип терміновості означає необхідність повернення 
кредиту в точно обумовлений термін, а не в будь-який зручний 
для фірми-позичальника час, тобто кредит видається на певний 
строк. Термін користування кредитом залежить від тривалості 
дійсної потреби в кредиті. Усі кредити поділяються на коротко-
строкові, середньострокові та довгострокові залежно від терміну, 
на який вони надаються. У фінансовій практиці короткостроко-
вими вважаються позики на термін до одного року, а середньо- 
строкові і довгострокові розглядаються як позики на термін 
більш як один рік. 

Термін повернення кредиту передбачається в кредитному до-
говорі. При цьому терміни погашення можуть бути конкретни-
ми або умовними, коли вони уточнюються в процесі кредиту-
вання. За наявності фінансових можливостей і за бажання фір-
ми-позичальника кредит може бути погашений раніше 
встановленого в договорі терміну. Порушення терміну є достат-
ньою умовою для застосування кредитором до фірми-
позичальника економічних санкцій. Тривала затримка погашен-
ня кредиторської заборгованості (відповідно до законодавства 
— понад три місяці) може стати підставою для оголошення по-
зичальника неплатоспроможним. 

Однак за домовленістю кредитора і позичальника кредитні ор-
ганізації можуть надати відстрочку для погашення кредиту, про-
лонгувати кредитну операцію. 
Принцип платності означає, що кредит надається позичаль-

нику за умови його повернення з процентами, які формують 
прибуток кредитної організації. Таким чином, цей принцип ви-
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ражає необхідність не тільки прямого повернення фірмою-пози-
чальником отриманих від банку кредитних ресурсів, а й оплати 
права на їх використання. Розмір процентів установлюється у 
вигляді річних норм або ставок, при цьому процентні ставки 
можуть бути твердими або плаваючими. Тверді процентні став-
ки залишаються незмінними протягом усього терміну кредиту-
вання, а плаваючі можуть змінюватися. Використання плаваю-
чих ставок характерне для періодів з високими темпами інфля-
ції. Нарахування процентів може відбуватися щомісяця або 
щокварталу. Для нарахування суми процентів можуть застосо-
вуватися методи простих або складних процентів. У разі нара-
хування методом простих процентів термін кредитування збіга-
ється з терміном нарахування процентів і процентна ставка 
застосовується до незмінної початкової суми кредиту. Складні 
проценти застосовуються тоді, коли протягом терміну кредиту-
вання проценти нараховуються по періодах усередині терміну 
кредитування і ставки застосовуються до суми з нарахованими в 
попередньому періоді процентами. 

Величина і вид процентів установлюються у процесі укла-
дення договору між банком і фірмою-позичальником. На розмір 
процентів впливає ряд чинників як мікро-, так і макроекономіч-
ного характеру: 

• ступінь ризику повернення кредиту; 
• термін погашення кредиту; 
• розмір витрат на оформлення кредиту й контроль за його 

використанням; 
• темп інфляційною процесу; 
• циклічність розвитку ринкової економіки тощо.  
Принцип матеріальної забезпеченості кредиту виражає не-

обхідність забезпечення захисту майнових інтересів кредитора в 
разі можливого порушення фірмою-позичальником узятих на се-
бе зобов’язань і знаходить практичне застосування в таких фор-
мах кредитування, як позики під заставу або під фінансові гаран-
тії. Отже, цей принцип означає, що за умовами кредитування по-
зичальник зобов’язаний гарантувати кредитору повернення 
кредиту, а в разі відмови виконати цю вимогу кредитор повинен 
мати підставу для вилучення з обороту позичальника коштів, що 
незаконно утримуються. Кредит може не мати матеріального за-
безпечення, якщо кредитор абсолютно впевнений у платоспро-
можності й обов’язковості позичальника. 

Застава має бути оформлена у вигляді окремого договору. Пе-
ревага застави для банку полягає у великій імовірності повернен-
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ня кредиту, оскільки в разі його неповернення банк отримує мож-
ливість задовольнити свої претензії за рахунок вартості застав-
леного майна. Крім того, право задоволення претензії кредитора 
по кредитній операції з заставою є переважним перед рядом ін-
ших кредиторів.  

У заставу, як правило, передається майно або майнові права, 
права користування або володіння майном. Забезпеченням кре-
диту можуть бути товарно-матеріальні цінності, цінні папери, ва-
люта, розрахункові документи тощо, за винятком майна, вилуче-
ного з обороту, вимог, нерозривно пов’язаних з особою позичаль-
ника, зокрема вимог про відшкодування шкоди, заподіяної 
життю і здоров’ю. 

Заставою може стати майно, яке вже перебуває в заставі для 
забезпечення попередніх вимог. Така застава називається подаль-
шою. У разі використання подальшої застави фірма-позичальник 
зобов’язана повідомити кожному подальшому кредитору-заста-
воутримувачу інформацію про всі наявні на даний момент заста-
ви даного майна. Цінності, реалізація яких ускладнена, беруться 
банками під заставу з великими застереженнями. 

За умовами застави заставлене майно може залишитися в по-
зичальника або передаватися у володіння кредитору. Заставо- 
утримувач зазвичай приймає цінні папери та іноземну валюту, а 
інші предмети залишає в заставника. Предмет застави може бути 
залишений у позичальника під замком або печаткою кредитора, а 
також з накладенням знаків, що свідчать про заставу. Така заста-
ва називається твердою. У разі застави майнового права, підтвер-
дженого цінним папером, останній може бути передано на збері-
гання нотаріусу. 

У зарубіжній кредитній практиці прийнято, що співвідношен-
ня суми кредиту та суми застави має становити: під товарно-
матеріальні цінності не більше за 85 % їх вартості; під зо-
бов’язання дебіторів залежно від їх надійності — 50—90 %; під 
акції — до 80 %; під державні цінні папери — до 95 % їх ринко-
вої вартості. 

Фінансова служба підприємницької фірми повинна стежити за 
виконанням умов кредитного договору й договору застави, оскіль-
ки порушення умов можуть призвести до припинення кредитного 
договору, а це, у свою чергу, — до вилучення позикового капіта-
лу і зниження загального обсягу джерел фінансового забезпечен-
ня підприємницької діяльності. 

Повернення банківського кредиту може бути забезпечене та-
кож поручительством або банківською гарантією. 



 244

За договором поручительства поручитель зобов’язується пе-
ред кредитором третьої особи відповідати за виконання остан-
ньою її зобов’язань повністю або частково. Поручитель відпові-
дає перед кредитором у тому ж обсязі, що й фірма-боржник, 
включаючи сплату процентів, відшкодування судових витрат на 
стягнення боргу та інші збитки кредитора, викликані невиконан-
ням або неналежним виконанням зобов’язань боржником. Дого-
вір може передбачати для поручителя як субсидіарну (одноосіб-
ну), так і солідарну з боржником відповідальність. 

Поручительство припиняється: після повернення кредиту бан-
ку фірмою-позичальником; у разі перекладення боргу на іншу 
особу, якщо поручитель не дав згоди відповідати за нового борж-
ника, а також у разі закінчення вказаного в договорі поручитель-
ства терміну, на який воно дане. 

Банківська гарантія – це письмове зобов’язання кредитної ор-
ганізації, видане на прохання іншої особи — принципала, спла-
тити кредитору принципала — бенефіціару, відповідно до умов 
зобов’язання, що дається гарантом, грошову суму після пред’яв-
лення бенефіціаром письмової вимоги про її сплату. 

Фірма використовує банківську гарантію також для додатко-
вого залучення позикового капіталу. При цьому важливою є ці-
на банківської гарантії, яка в сукупності з процентами за кредит 
має забезпечувати вимогу самоокупності. Фірма повинна перес-
відчитися в тому, що гарант виконає свої зобов’язання перед 
бенефіціаром після отримання від нього відповідної вимоги та 
документів. 
Принцип цільового характеру кредиту поширюється на біль-

шість кредитних операцій і виражається в обов’язковості цільо-
вого використання фінансових коштів, отриманих від кредитора. 
Практичне вираження цей принцип знаходить у відповідному 
розділі кредитного договору, в якому встановлюється конкретна 
мета кредиту, що надається. Порушення зобов’язання цільового 
використання кредиту може стати підставою для дострокового 
відкликання кредиту або введення підвищеного позикового про-
цента.  

Особливість банківського кредитування на сучасному етапі 
розвитку національної економіки полягає в тому, що цей кредит 
має широку цільову спрямованість і використовується в найріз-
номанітніших видах. В останні роки у кредитуванні підприємниць-
ких фірм беруть участь як вітчизняні, так зарубіжні банки. Кла-
сифікувати банківські кредити можна за різними ознаками. Їх 
класифікацію зображено на рис. 5.9. 
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Кредити, які погашаються на виплат

Кредит, проценти за який виплачуються
в момент його загального погашення
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Рис. 5.9. Класифікація банківських кредитів 
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Залежно від вказаного в кредитному договорі терміну пога-
шення виокремлюють такі кредити:  

• онкольний; 
• короткостроковий;  
• середньостроковий;  
• довгостроковий. 
Особливістю онкольного кредиту є те, що він надається фірмі-

позичальнику без зазначення терміну його використання, але із 
зобов’язанням позичальника погасити його на першу вимогу кре-
дитора. Цей кредит підлягає поверненню у фіксований термін пі-
сля надходження офіційного повідомлення від кредитора. У біль-
шості країн онкольний кредит використовується рідко, оскільки 
потребує стабільних умов на ринку позикових капіталів і в еконо-
міці загалом. 
Короткостроковий кредит надається, як правило, для усу-

нення тимчасової нестачі власних оборотних коштів у фірми-
позичальника. Середній термін погашення цього виду кредиту у 
світовій практиці зазвичай не перевищує шести місяців, в Україні 
ж до короткострокових, як правило, належать кредити з терміном 
погашення не більше одного року. 
Середньостроковий кредит надається на термін від одного 

року на цілі як виробничого, так і суто комерційного характеру. 
Довгостроковий кредит використовується, як правило, в інвес-

тиційних цілях. Як і середньостроковий, він обслуговує рух ос-
новних коштів, відрізняючись великими обсягами кредитних ре-
сурсів. 

За способом виплати процентів за кредит: 
• що погашаються одноразовим внеском; 
• які погашаються на виплат. 
Погашення кредиту одноразовим внеском позичальника є тра-

диційною формою повернення короткострокових кредитів. У разі 
ж довгострокових, а іноді й середньострокових позик, застосову-
ється такий спосіб погашення кредиту, як платіж на виплат. Кон-
кретні умови повернення визначаються кредитним договором. 

За способом виплати позикових процентів вирізняють: 
• кредит, проценти за який виплачуються в момент його пов-

ного погашення; 
• кредит, проценти за який виплачуються рівномірними внес-

ками позичальника протягом усього терміну дії кредитного дого-
вору; 

• кредит, проценти за який утримуються банком у момент без-
посередньої видачі його фірмі-позичальнику. 
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Перший спосіб нарахування кредитних процентів є традицій-
ним для ринкової економіки при видачі короткострокових креди-
тів і найпоширеніший у зв’язку з простотою його нарахування. 
Друга форма застосовується при середньо- і довгостроковому 
кредитуванні. Остання форма нарахування позикових процентів 
для розвиненої ринкової економіки нехарактерна й використову-
ється дуже рідко. 

Залежно від наявності забезпечення розрізняють: 
• довірчі кредити (бланкові); 
• забезпечені кредити; 
• кредити під фінансові гарантії третіх осіб. 
Довірчі кредити зазвичай застосовуються в процесі кредиту-

вання постійних клієнтів, які користуються довірою банку. 
Єдиною формою забезпечення довірчого кредиту є кредитний 
договір. Бланковий кредит, як правило, надається банком, що 
здійснює розрахунково-касове обслуговування фірми. Хоч фор-
мально він має незабезпечений характер, але фактично забез- 
печується обсягом дебіторської заборгованості фірми та її кош- 
тами на розрахунковому, а також інших рахунках у цьому ж 
банку. 
Забезпечений кредит — це основний різновид сучасного бан-

ківського кредиту. У вітчизняних умовах при оформленні цього 
кредиту проблемою є процедура оцінювання вартості майна че-
рез незавершеність процесів формування іпотечного та фондово-
го ринків. 
Кредити, що видаються під фінансові гарантії третіх осіб, 

набули значного поширення передусім у сфері довгострокового 
кредитування. Реальним втіленням фінансової гарантії слугує 
юридично оформлене зобов’язання з боку гаранта відшкодувати 
фактично завданий кредитору збиток за умови порушення пози-
чальником умов кредитування. 

За цільовим призначенням виокремлюють:  
• кредити загального характеру; 
• цільові кредити. 
Перші кредити використовуються позичальником на власний 

розсуд для задоволення потреб у фінансових ресурсах. За ниніш-
ніх умов господарювання цей вид кредиту не є дуже поширеним. 
В основному кредити, що видаються банками, мають цільовий 
характер. 

Основні види банківських кредитів, що надаються підприєм-
ницьким фірмам, зображено на рис. 5.10. 
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Рис. 5.10. Банківські кредити, що надаються фірмам 

Контокорентний кредит — кредит, при наданні якого банк 
відкриває фірмі-позичальнику контокорентний рахунок. На цьо-
му рахунку обліковуються як кредитні, так і розрахункові опера-
ції позичальника. За допомогою контокорентного рахунку пози-
чальник користується кредитом у межах заздалегідь визначеного 
контокорентного ліміту і вносить на цей рахунок усі щойно вивіль-
нені кошти. За від’ємний дебетовий залишок контокорентного 
рахунку фірма сплачує банку встановлені кредитні проценти. 
Якщо внесені фірмою-позичальником суми перевищать суму її 
заборгованості, то виникає кредитовий залишок. Для такого ви-
падку кредитним договором може бути передбачено, що за цей 
залишок банк нараховує фірмі депозитні проценти. Тому в дого-
ворі про контокорентний кредит встановлюється величина про-
центної ставки для дебіторського і кредиторського залишків на 
рахунку, а також передбачається можливість зміни процентної 
ставки протягом контокорентного періоду і термінів розрахунків 
по контокорентному рахунку. 

У договорі має бути зазначена періодичність складання кон-
токорентів — чотири, два чи один раз на рік. Якщо в договорі не 
вказано терміни розрахунків, то вважається, що поновлення кон-
токорента має відбуватися раз на рік. Для фірми-позичальника 
вигідні піврічні і річні контокоренти, оскільки під час кожного 
поновлення контокорента проценти, комісійні та інші витрати 
додаються до сальдо і в наступному контокоренті вже нарахову-
ються проценти на проценти. 

Використовуючи контокорент, підприємницька фірма отримує 
певні переваги. По-перше, забезпечивши собі максимум необхід-
ного кредиту, фірма-позичальник користується ним лише в міру 
наявної потреби і не повинна сплачувати проценти за ті кошти, 
для яких у даний момент вона не може знайти продуктивного за-
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стосування. По-друге, будь-які вільні кошти фірма може негайно 
внести як оплату свого боргу й у такий спосіб економити на про-
центах за кредит. По-третє, маючи вільні кредитні ресурси (у ме-
жах установлених лімітів), фірма-позичальник може в межах цієї 
суми швидко отримувати необхідні кошти. 
Ломбардний кредит — кредит на твердо фіксовану суму, що 

надається кредитором фірмі-позичальнику на певний термін під за-
ставу майна чи майнових прав. Дуже поширені ломбардні кредити 
під заставу цінних паперів. «Чистий» ломбардний кредит — це ко-
роткостроковий кредит з терміном погашення до року. Найчастіше 
він надається терміном на три місяці під заставу цінних паперів. 
Іпотечний кредит — довгостроковий кредит, отриманий під 

заставу або частини основних фондів, або майнового комплексу 
фірми-позичальника загалом. Банки, що спеціалізуються на ви-
дачі іпотечних кредитів, називаються іпотечними банками. Фір-
ма-позичальник, отримуючи такий кредит, зобов’язана застраху-
вати майно, що передається в заставу в повному обсязі на ко-
ристь банку-кредитора. При цьому заставлене в банку майно фір-
ма продовжує використовувати. Іпотечний кредит є основною фор-
мою довгострокового банківського кредитування. 
Платіжний кредит — кредит, що надається фірмам-плат-

никам на оплату ними розрахункових документів, виконання 
грошових зобов’язань за наявності в них тимчасових фінансових 
труднощів, що виникають унаслідок випередження термінів пла-
тежів порівняно з термінами надходження коштів на рахунок 
фірм-платників. Зазвичай платіжний кредит надається банками 
підприємницьким фірмам на оплату матеріальних ресурсів, обо-
ротних коштів, на погашення дебіторського сальдо шляхом взає-
мозаліку вимог, на виплату заробітної плати. 
Револьверний кредит — це кредит, що автоматично віднов-

люється. Цей вид банківського кредиту надається на певний пе-
ріод, протягом якого фірмі-позичальнику дозволяється як поетап-
не залучення кредитних коштів, так і поетапне часткове або пов-
не погашення зобов’язань по кредиту. При цьому внесені в 
рахунок погашення зобов’язань кошти фірма може знову запози-
чити протягом періоду дії кредитного договору. 
Роловерний кредит — довгостроковий кредит з процентною 

ставкою, що періодично переглядається. Зазвичай перегляд про-
центної ставки здійснюється один раз на квартал або півріччя, за-
лежно від темпів інфляції. 
Відкриття кредитної лінії. У зв’язку з тим, що потреба в ко-

роткостроковому банківському кредиті не завжди може бути пе-
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редбачена з прив’язкою до конкретних термінів його викорис-
тання, підприємницька фірма може за домовленістю з банком-
кредитором оформити відкриття кредитної лінії. У договорі на 
відкриття кредитної лінії визначаються терміни, умови і макси-
мальна сума надання банківського кредиту, коли в ньому виникає 
реальна потреба. При цьому договір не має характеру безумовно-
го контрактного зобов’язання і може бути анульований банком у 
разі погіршення фінансового стану фірми-позичальника. 

Для фірми-позичальника перевага цього виду кредитування 
полягає в тому, що вона використовує позикові кошти суворо 
відповідно до своїх реальних потреб у них. Як правило, кредитна 
лінія відкривається на термін до одного року.  

Комерційне кредитування 

У процесі підприємницької діяльності фірми здійсню-
ють взаємне кредитування. Це відбувається у зв’язку з різницею 
в часі між відвантаженням продукції, товарів, виконанням робіт, 
наданням послуг та їх фактичною оплатою. Тому в грошовому 
обороті фірм нарівні з кредитами банків є кошти й інших креди-
торів, у тому числі підприємств-постачальників, постійних діло-
вих партнерів по комерційних операціях. 

За комерційного кредитування операція купівлі-продажу по-
в’язана з кредитною операцією. Закінчення торгової операції збі-
гається з початком кредитної операції, яка буде завершена при 
погашенні позики позичальником. Зазвичай рух товарного капі-
талу супроводжується рухом позикового капіталу. Отже, комер-
ційний кредит — це товарна форма кредиту. Для підприємства-
постачальника кредитна операція не тільки прискорює реалізацію 
(споживач купує товари), а й приносить додатковий прибуток у 
вигляді процентів, які включаються в ціну проданих товарів і су-
му векселя. 

Використання комерційного кредиту має ряд переваг. Цей вид 
кредиту: 

� полегшує реалізацію товару; 
� сприяє прискоренню оборотності оборотних коштів, що 

приводить до зменшення потреби підприємства в кредитних ре-
сурсах і в грошових коштах; 

� обходиться дешевше банківського кредиту у всіх його 
формах; 

� характеризується досить простим механізмом оформлення 
порівняно з іншими видами кредиту; 
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� характеризується оперативністю надання коштів у товарній 
формі; 

� розширює можливості маневрування оборотними коштами; 
� дає змогу фірмам надавати фінансову підтримку одна одній. 
Для багатьох малих підприємств саме комерційний кредит є 

найважливішим джерелом фінансування. 
До недоліків комерційного кредиту можна віднести ризик для 

постачальника в разі зміни ціни товару, недотримання покупцем 
термінів оплати, банкрутства покупця, а також незначний термін 
користування цим видом кредиту — період його надання обме-
жується кількома місяцями. 

Є кілька особливостей комерційного кредиту, які принципово 
відрізняють його від банківського: 

� у ролі кредитора за комерційного кредитування виступають 
не спеціалізовані кредитні організації, а підприємницькі фірми, 
пов’язані з виробництвом або реалізацією товарів чи послуг; 

� кредит надається виключно в товарній формі; 
� середня вартість комерційного кредиту завжди нижче серед-

ньої процентної ставки по банківських кредитах на даний період; 
� плата за комерційний кредит включається в ціну товару,  

а не визначається спеціально, через фіксований процент від базо-
вої суми. 

У зарубіжній практиці комерційний кредит набув досить знач-
ного поширення.  

За способом оформлення в господарській практиці виокрем-
люють кілька видів комерційного кредиту, основні з них відо-
бражено на рис. 5.11. 

 

Комерційний кредит по відкритому рахунку

Види комерційного кредиту

Комерційний кредит з відстрочуванням
платежу за умовами контракту

Комерційний кредит з оформленням векселя

Комерційний кредит у формі консигнації
 

Рис. 5.11. Основні види комерційного кредиту 
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Комерційний кредит з відстрочуванням платежу за умо-
вами контракту набув найбільшого поширення в господарській 
практиці як вітчизняних, так і зарубіжних підприємств. Цей кре-
дит залежить від умов договору на постачання товарів, який ук-
ладається між постачальником і покупцем і не потребує спеціа-
льного оформлення. Постачальник після відвантаження продукції 
виписує накладну із зазначенням обсягу, ціни, вартості, умов по-
стачання і терміну платежу. Ця накладна і є для покупця підста-
вою для надання кредиту. 

Комерційний кредит по відкритому рахунку використовуєть-
ся в господарських відносинах фірми з її постійними постачаль-
никами при багаторазовому постачанні невеликими партіями зазда-
легідь обумовленого переліку продукції. Умови надання цього виду 
комерційного кредиту також зазначаються в контракті на постачан-
ня продукції. За таких обставин фірма-постачальник відносить вар-
тість відвантажених товарів на дебет рахунка, відкритого фірмі-
покупцеві, яка погашає свою заборгованість в обумовлені строки. 

Комерційний кредит з оформленням заборгованості вексе-
лем. Суть цього виду кредиту відбивається в його назві — фірма-
покупець, отримавши товар, виписує вексель із зазначенням тер-
міну платежу. Ця форма комерційного кредиту найперспектив-
ніша. Вексельний оборот по комерційному кредиту обслугову-
ється простими і перевідними векселями. 

Комерційний кредит у формі консигнації являє собою вид 
комісійної операції, за якої фірма-постачальник відвантажує то-
вари на склад торгового підприємства з дорученням реалізувати 
їх. Розрахунки з постачальником здійснюються лише після реалі-
зації поставленого товару. 

Облігаційна позика 

Історично поява облігацій на світовій фінансовій сцені, 
а саме — у XVI ст. у Франції, була викликана тим, що ортодоксаль-
на церква жорстоко переслідувала лихварів. Дотепний спосіб 
уникнути переслідування був знайдений у вигляді випуску облі-
гацій, що давало змогу трактувати дії кредитора (позикодавця) не 
як лихварську операцію (надання грошей у зростання), а як купів-
лю потоку прибутків.  

Передусім облігація є цінним папером, що засвідчує відноси-
ни позики між її власником (кредитором, або інвестором) і осо-
бою, що її випустила (позичальником, або емітентом). Головна її 
перевага полягає в тому, що вона є найдієвішим і найефективні-
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шим інструментом, який дає змогу, не перерозподіляючи влас-
ність, акумулювати кошти інвесторів і забезпечити підприємст-
вам доступ до ринку капіталів. 

Облігація засвідчує: 
• факт надання власником цінного папера грошових коштів 

емітенту (підприємству); 
• зобов’язання емітента повернути після закінчення обумовле-

ного терміну держателеві облігації суму, яку емітент отримав при 
випуску даного папера (тобто повернути суму основного боргу); 

• зобов’язання емітента виплачувати держателеві облігації фік-
сований прибуток у вигляді процентів від номінальної вартості 
або іншого майнового еквівалента. 

Облігації відрізняються великим різноманіттям. Зокрема, вони 
розрізняються за статусом позичальника (емітента); термінами, 
на які надаються позики; цілями випуску; способами виплати 
прибутків та (або) погашення та іншими критеріями. 

При цьому облігації підприємств є найбільш схильним до 
інновацій видом цінних паперів. Сплески інфляції і небезпека 
знецінення грошей істотно видозмінили ринок облігацій, і класи-
чний тип цього папера як боргового посвідчення, випущеного на 
заздалегідь визначений термін під фіксований процент, значною 
мірою відійшов у минуле. Завдяки цілому ряду змін облігація стала 
набагато зручнішим фінансовим інструментом. Загалом, весь розви-
ток облігаційного ринку в післявоєнні десятиріччя можна схарак-
теризувати як отримання гнучкості, причому свобода маневру 
збільшилась як для емітентів облігацій, так і для інвесторів. 

Емісія облігацій — зручний спосіб мобілізації капітальних фон-
дів, що містить цілий ряд привабливих для підприємств рис. 

Основними перевагами облігаційної позики як інструмента 
залучення інвестицій з погляду підприємства-емітента є: 

1) можливість мобілізації значних обсягів грошових коштів і 
фінансування великомасштабних інвестиційних проектів, про-
грам на економічно вигідних для підприємства умовах без загро-
зи втручання інвесторів (власників облігацій) в управління його 
поточною фінансово-господарською діяльністю; 

2) можливість маневрування при визначенні характеристик 
випуску: усі параметри облігаційної позики (обсяг емісії, процент-
на ставка, терміни, умови обороту й погашення тощо) визнача-
ються емітентом самостійно з урахуванням характеру здійснюва-
ного за рахунок залучених коштів інвестиційного проекту;  

3) можливість акумулювання грошових коштів приватних інве-
сторів (населення), залучення фінансових ресурсів юридичних осіб 
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на досить тривалий час (триваліше за термін кредитів, що надають-
ся комерційними банками) і на вигідніших умовах з урахуванням 
реального економічного стану та стану фінансового ринку; 

4) забезпечення оптимального поєднання рівня прибутковості 
для інвесторів, з одного боку, і рівня витрат підприємства-емітента 
на підготовку й обслуговування облігаційної позики, з іншого; 

5) оптимізація взаєморозрахунків, структури дебіторської і 
кредиторської заборгованості та підприємства-емітента. 

Водночас облігація — вельми жорстке боргове зобов’язання: 
здійснюючи емісію облігацій, емітент іде на певні ризики, і зав-
жди є ймовірність того, що облігаційна позика не буде успішною, 
тобто сам факт емісії облігацій ще не гарантує їх розміщення на 
визначених емітентом умовах. 

У зв’язку з цим, розглядаючи фінансові можливості облігацій, 
потрібно враховувати суперечливий характер інтересів емітента 
та інвесторів. Тому, організовуючи облігаційні позики, у процесі 
конструювання цінних паперів важливо вміти знайти «золоту се-
редину», забезпечити баланс цих інтересів на основі комплексно-
го аналізу переваг і недоліків цього фінансового інструмента. 

Дослідження зарубіжного досвіду дає змогу виокремити кіль-
ка найважливіших особливостей функціонування ринку корпора-
тивних облігацій: 

• корпоративні облігації, як правило, забезпечують залучення 
капіталу на тривалий період: це довгострокові позики, що розмі-
щуються на ринку цінних паперів, однак в останні десятиріч- 
чя накреслилася тенденція до скорочення термінів їх обороту  
(з 25—30 до 5—10 років), що пов’язано, з одного боку, з приско-
ренням впровадження новітніх науково-технічних розробок, які 
приводять до швидкого старіння основних фондів, широкого ви-
користання механізмів прискореної амортизації тощо, а з іншого — 
з прагненням інвесторів вкладати свої кошти в цінні папери з ко-
ротшими термінами погашення і зменшити тим самим інвести-
ційні ризики; 

• портфель облігацій, що випускаються підприємствами, до-
сить неоднорідний: розбіжності за вибору характеристик обліга-
цій, що випускаються, зумовлені такими факторами, як галузева 
специфіка, зв’язки підприємств із ринками цінних паперів та кре-
дитною системою, діловий престиж, фінансовий стан; 

• у процесі обороту корпоративних облігацій на ринку голов-
на увага приділяється питанням оцінки їх якості та надійності: 
вища якість облігації забезпечує нижчий процент виплат по ній і, 
відповідно, вигідніші для емітента умови залучення інвестицій; 
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• для корпоративних облігацій характерна велика стійкість 
порівняно з іншими цінними паперами: курс облігацій, як прави-
ло, не знижується при погіршенні кон’юнктури, він стає навіть 
привабливішим для інвесторів у зіставленні з акціями й держав-
ними цінними паперами;  

• значна частина власників корпоративних облігацій — це, як 
правило, дрібні інвестори і населення: висока частка індивідуаль-
них учасників на ринку цінних паперів є характерною рисою для 
країн з розвиненою ринковою економікою і відображає сучасні 
тенденції до переходу грошових коштів зі своїх традиційних форм 
(заощаджень, готівки, банківських депозитів тощо) у форму цін-
них паперів і перетворення дедалі більшої маси капіталу в цінні 
папери, доступні найширшому колу інвесторів. 

Таким чином, облігаційні позики є перспективним інструментом 
мобілізації вільних коштів інвесторів в інтересах розвитку підпри-
ємства-емітента і, в остаточному підсумку, всієї економіки загалом.  

Лізинг 

На певному етапі розвитку ринкових відносин взаємо-
відносини кредитора і позичальника закономірно вступають у 
певну суперечність, яка виражається у високій ризикованості 
довгострокового кредитування для кредитора і надмірній вартос-
ті капіталу — для позичальника, що фактично призводить до 
звуження ринку довгострокового кредитування. Виникнення лі-
зингових схем, що являють собою в багатьох випадках деякий 
варіант опосередкування й захисту кредитної операції, є законо-
мірним етапом розвитку форм запозичення довгострокових інве-
стиційних ресурсів виробничо-господарськими суб’єктами. У цей 
час за умов істотного звуження ринку довгострокового кредиту-
вання лізинг може розглядатись як перспективний напрям фінан-
сового обслуговування інвестиційного процесу. 

Лізинг широко використовується в багатьох країнах світу як з 
перехідною, так і з розвиненою ринковою економікою. Він знач-
но випереджає темпи зростання капіталовкладень підприємств у 
їх традиційній формі і становить близько 30 % усіх капіталовкла-
день розвинутих країн світу. У Європейську федерацію асоціацій 
лізингових компаній «LEASEUROPE» входять представники  
57-ми держав. Інтенсивний розвиток підприємств у країнах Східної 
Європи (Польщі, Чехії, Словаччині, Литві, Латвії, Естонії та ін.), 
що використовують лізинг для впровадження великих інвести-
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ційних проектів з технічного переоснащення виробництва, свід-
чить про необхідність використання лізингу в нашій країні. 

Велика кількість підприємств України мають достатній потен-
ціал для подолання кризової ситуації. Більшість із них, що утво-
рилися на базі колишніх державних підприємств, мають власне 
майно, що дорого коштує (виробничі будівлі, споруди, обладнан-
ня, розвинена інфраструктура, високоліквідне майно тощо), і во-
ни (підприємства) можуть узяти у фінансової організації майже 
будь-який об’єкт лізингу, у тому числі забезпечити себе оборот-
ними коштами, матеріалами, сировиною, а також іншими необ-
хідними ресурсами. 

По суті, лізинг розглядається як щось середнє між договором 
оренди й договором комерційного кредиту. Його переваги порів-
няно з іншими формами інвестування підприємств такі:  

• можливість підприємства використовувати у виробництві 
найбільш передові і високотехнологічні об’єкти лізингу, не спла-
чуючи їх повної вартості; 

• змога лізингоодержувача в разі виникнення нагальної пот-
реби отримати додаткове обладнання, направити лізингодавцю 
запит на постачання необхідного обладнання; 

• вищий рівень кваліфікації працівників, котрі працюють на 
високотехнологічних об’єктах лізингу; 

• можливість суб’єктам вибрати найзручнішу схему оплати 
(лізингові платежі можуть здійснюватися після отримання вируч-
ки від реалізації товарів, виготовлених на об’єкті лізингу; нерів-
номірність виплат по роках і т. ін.), лізингові платежі можуть бу-
ти фіксованими і змінними; 

• підприємству простіше отримати об’єкт, ніж комерційний кре-
дит на його придбання, оскільки об’єкт лізингу виступає як застава; 

• за відсутності кваліфікованих фахівців з обслуговування і 
ремонту об’єкта лізингу ці функції може виконувати лізингода-
вець. Він може забезпечити об’єкти лізингу сировиною і матеріа-
лами, організувати підготовку кваліфікованого персоналу для об-
слуговування об’єкта, маркетингу і реклами продукції, вироб-
леної на об’єкті лізингу, та надавати інші послуги;  

• знижується ризик неповернення фінансових коштів, оскіль-
ки за лізингодавцем зберігаються права власності на об’єкт лізин-
гу до повної виплати його вартості; 

• лізинг передбачає повне кредитування і не вимагає негайно-
го початку лізингових платежів, що дає змогу без значних фінан-
сових витрат оновлювати виробничі фонди і придбавати сучасні 
об’єкти лізингу, що дорого коштують;  
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• для лізингоодержувача зменшується ризик техніко-еконо-
мічного старіння і фізичного зносу об’єкта лізингу, оскільки він 
придбавається в тимчасове користування; 

• платежі за лізинг не пов’язані з нормами амортизації, і лізинго-
одержувач має можливість прискореної амортизації об’єкта лізингу;  

• об’єкт лізингу не збільшує активи лізингоодержувача і не опо-
датковується;  

• лізингові платежі відносяться на витрати виробництва (собі-
вартість продукції) лізингоодержувача і, відповідно, знижують 
прибуток до сплати податків; 

• лізингоодержувач має додаткові можливості виробництва і 
збуту нової продукції, оскільки може своєчасно здійснювати тех-
нологічне переоснащення для випуску високоліквідної продукції; 

• суб’єктами лізингу можуть бути підприємства без власних 
капітальних вкладень і значних основних та інших фондів;  

• лізингоодержувач має можливість здійснювати лізингові пла-
тежі продукцією, виготовленою за допомогою об’єкта лізингу. 

Лізинг як форма фінансування бізнесової діяльності ґрунту-
ється на системі принципів, які необхідно враховувати в практич-
ній діяльності підприємства (рис. 5.12). 
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Рис. 5.12. Основні принципи і особливості лізингових відносин 

Ринок лізингових послуг характеризується різноманіттям ви-
дів лізингу, договорів (контрактів) і юридичних норм, які регу-
люють лізингові операції (табл. 5.9). 
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Таблиця 5.9 
ОСНОВНІ ВИДИ ЛІЗИНГУ 

Вид лізингу Характеристика 

Банківський 
лізингодавцем є банк, який придбав за замовленням лізин-
гоодержувача об’єкт лізингу й передає йому цей об’єкт за 
договором лізингу 

Поворотний 

підприємство, якому належить майно, продає його лізинговій 
компанії, яка передає його в лізинг цьому ж підприємству.  
У підприємства з’являються грошові ресурси, які використову-
ються для розширення діяльності. Після закінчення терміну дії 
договору лізингу підприємство має право викупу свого майна і 
тим самим відновлює на нього первинні права власності 

Відновний 

лізингоодержувач бере на себе повне обслуговування об’єкта 
лізингу і витрати на його заміну на довершеніший об’єкт. 
Кількість об’єктів і терміни не визначаються і можуть зміню-
ватися за бажання лізингоодержувача 

Імпортний 
лізингова компанія закуповує об’єкт лізингу в іноземного 
виробника або його дилера і надає його національному лі-
зингоодержувачу за договором лізингу 

Капітальний 
лізингоодержувачу переходять ризик і переваги, пов’язані з 
довгостроковим володінням об’єктом лізингу 

Класичний 

за заявкою лізингоодержувача лізингодавець придбаває у 
продавця об’єкт лізингу і передає його в оренду лізингоодер-
жувачу, відшкодовуючи свої фінансові витрати через лізин-
гові платежі 

Компенса-
ційний 

як лізингові платежі лізингоодержувач може постачати лізинго-
давцю продукт, вироблений з використанням об’єкта лізингу 

Кредитний 

об’єкт лізингу придбаний лізингоодержувачем у кредит, 
який погашається за рахунок лізингових платежів, і лізинго-
давець користується податковими знижками, у тому числі 
щодо амортизації 

Лізбек 
лізингова компанія придбаває в підприємства іншої країни 
об’єкт лізингу, а потім продає його цьому ж підприємству 
для виплати за договором лізингу 

Міжнародний 
лізингодавець купує об’єкт лізингу в іноземного (національ-
ного) виробника і передає його національному (іноземному) 
лізингоодержувачу 

«Мокрий» 

лізингодавець забезпечує технічне обслуговування об’єкта лі-
зингу, його ремонт, страхування та інші операції. Лізингодавець 
може взяти на себе додатково обов’язки з підготовки персона-
лу, маркетингу і реклами готової продукції, постачання сиро-
вини, комплектуючих, запасних частин і т. ін. 

Операційний 
термін лізингу менший амортизаційного періоду об’єкта лі-
зингу. Після закінчення договору об’єкт лізингу повер-
тається лізингодавцю 
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Закінчення табл. 5.9 

Вид лізингу Характеристика 

Відкритий 
при поверненні об’єкта лізингу передбачено великий разовий 
платіж або додатковий платіж для врегулювання зміни вар- 
тості об’єкта лізингу. Лізингові платежі порівняно невеликі 

Повний 
договір обов’язково передбачає обслуговування, ремонт, замі-
ну об’єкта лізингу лізингодавцем за бажання лізингоодержу-
вача на довершеніший 

Прямий 
лізингодавцем є виробник об’єкта лізингу. Оформлюється 
тільки двосторонній лізинговий договір 

Роздільний 

лізингодавець, купуючи об’єкт лізингу, виплачує зі своїх 
коштів тільки частину вартості. Решту суми він бере в пози-
ку у кредиторів. При цьому лізингодавець користується всі-
ма податковими пільгами, які розраховуються з повної вар-
тості об’єкта лізингу 

З «податко-
вим важелем» 

лізингоодержувач передає невикористані ним податкові й 
амортизаційні пільги лізингодавцю в обмін на зменшення лі-
зингових платежів 

Фінансовий 

лізингодавець має справу з одним лізингоодержувачем. До-
говором встановлюються тверді терміни виплати лізингових 
платежів, які забезпечують повну амортизацію об’єкта лізин-
гу і прибуток лізингодавцю. Термін користування об’єктом 
лізингу близький до терміну повної амортизації об’єкта лі-
зингу. Лізингодавець не має витрат на організацію лізингу. 
Ризик, пов’язаний зі зміною попиту на об’єкт лізингу, пере-
ходить на лізингоодержувача 

Експортний 
лізингова компанія купує в національного виробника об’єкт 
лізингу і передає його лізингоодержувачу, що перебуває під 
юрисдикцією іншої країни 

Виокремлюючи види лізингу, виходять з таких основних ознак 
їх класифікації, які характеризують: 

• спосіб придбання об’єкта лізингу; 
• юрисдикцію суб’єктів договору лізингу та їх дислокацію; 
• тип фінансування лізингової операції; 
• термін лізингу; 
• тип об’єктів лізингу; 
• склад учасників лізингової операції; 
• тип майна, що передається в лізинг;  
• міру окупності об’єктів лізингу; 
• порядок лізингових платежів; 
• урахування податкових, митних і правових обмежень; 
• амортизаційні нарахування і пільги; 
• сектор ринку, де проводяться лізингові операції, та інші ознаки. 
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З моменту встановлення законодавчо зумовлених і юридично 
закріплених умов лізинг може розглядатись як альтернативна 
можливість створення (придбання) майна (основних фондів) під-
приємством за схемою прямого кредитування. 

З організаційного погляду формування лізингових відносин 
означає виникнення проміжної ланки між кредитором і спожива-
чем інвестицій. Тому переваги і недоліки включення лізингової 
операції в ланцюг «кредит—лізинг—придбання основних фон-
дів» повинні і можуть розглядатися: 

а) з погляду інтересів кредитора; 
б) з погляду інтересів одержувача основних фондів — предме-

та лізингової операції. 
Агенти економічних інтересів у разі організації інвестиційних 

вкладень за допомогою лізингової операції визначаються так: 
«виробниче підприємство», «лізингова компанія» і «кредитор». 

З погляду кредитора поява в кредитному ланцюгу проміжного 
агента в особі лізингової компанії, що є власником предмета лі-
зингу, юридично означає появу додаткового гаранта ефективного 
використання кредиту, а також ланки, яка контролює умови ви-
користання предмета лізингу протягом усього періоду повернен-
ня кредитних коштів. У тому числі однією з умов гарантування 
ефективного використання кредиту є те, що підприємству нада-
ються не грошові кошти, а безпосередньо засоби виробництва, 
що мають техніко-економічні характеристики, визначені цим під-
приємством. 

Для виробничого підприємства лізинг дає змогу за умов порів-
няно меншого фінансового напруження (тобто розподіл витрат у 
часі) оновлювати основні фонди, формувати технічну базу вироб-
ництва для нових видів продукції, розраховуючись за орендоване 
майно в міру отримання прибутку від виготовленої за допомогою 
цього майна продукції. Порівняно з кредитом лізинг є доступні-
шою формою залучення інвестицій, оскільки не вимагає складного 
пакета гарантій за кредитні операції, бо підприємство отримує фон-
ди в повну власність лише за умови повного викупу (гарантування 
кредитної операції за таких обставин перекладається на лізингову 
компанію). Доцільність лізингової операції для її учасників можна 
розглядати у двох напрямах: з погляду організаційно-правових або 
економічних інтересів (рис. 5.13). При цьому економічні інтереси 
учасників лізингу можуть розглядатись як поточні (статичні) (на-
приклад, у розрізі одного лізингового платежу), так і в динамічно-
му аспекті, тобто протягом усього періоду використання майна з 
урахуванням чинника вартості грошей у часі. 
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З фінансового погляду лізингова операція в найбільш загаль-
ному випадку є альтернативою операції з залучення кредиту, не-
обхідного для придбання основних виробничих фондів. У цьому 
аспекті з позиції виробничого підприємства виникнення додатко-
вої економічної ланки між ним і кредитором у вигляді лізингової 
компанії означає перекомпонування деяких елементів його ви-
трат, пов’язаних з поверненням наданих інвестицій. 

Джерелами погашення кредиту є власні кошти у вигляді: 
― елемента собівартості — амортизаційних відрахувань; 
― елементів чистого прибутку — процентів за кредит, повер-

нення основної суми боргу в частині перевищення над аморти-
заційними відрахуваннями. 

Залежними компонентами є податок на прибуток (як обов’яз-
кова виплата підприємства для забезпечення необхідного чистого 
прибутку для повернення кредиту) та інші податки, що виплачу-
ються з виручки, оскільки їх величина залежить від обсягу виру-
чки, достатнього для обслуговування боргу. 

Лізингова операція передбачає вирахування цих елементів зі скла-
ду витрат підприємства і заміну їх на лізингові платежі лізингової 
компанії. При цьому всі зазначені компоненти витрат включаються 
в лізинговий платіж, інакше кажучи, «покриваються» за рахунок лі-
зингового платежу (поки що ігнорується питання виникнення ви-
трат власне лізингової компанії на ведення лізингової діяльності). 

Економічна доцільність лізингу для виробничого підприємст-
ва може розглядатись у двох варіантах взаємовідносин з лізинго-
вою компанією: 

• Варіант відносин рівного партнерства. У такому разі перед-
бачається, що лізингова компанія пропонує підприємству свої по-
слуги щодо придбання виробничих фондів за допомогою лізинго-
вої операції, виходячи зі своїх власних можливостей із залучення 
позикових коштів і оцінки доцільного рівня винагороди. А вироб-
ниче підприємство, виходячи з умов економічної доцільності, ухва-
лює рішення про привабливість/непривабливість умов, що пропо-
нуються. При цьому передбачається, що альтернативою лізингової 
операції, яка пропонується, є реальна можливість підприємства са-
мостійно залучати позикові кошти на аналогічний період. Подібна 
постановка питання, очевидно, ігнорує неекономічні умови й обме-
ження, такі як практична неможливість підприємства залучити 
довгострокові кредитні ресурси або суттєво вища ставка за кредит 
для виробничого підприємства в зіставленні з лізинговою компані-
єю. 
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• Варіант споріднених відносин. У цьому разі передбачається 
об’єднання інтересів підприємства і лізингової компанії з метою 
мінімізації витрат, які пов’язані з придбанням необхідного вироб-
ничого майна (за таких умов «спорідненість» може не означати 
юридичну залежність підприємства і лізингової компанії, а пе-
редбачає будь-яку форму єдності економічних інтересів). Альтер-
нативою також є кредитна операція. Причому очевидно, що про-
центна ставка за кредит як для лізингової компанії, так і для 
виробничого підприємства однакова. Тобто економічна доціль-
ність лізингу розглядається, виходячи з оцінки сукупних витрат 
підприємства й лізингової компанії при організації операції. 

Економічна доцільність лізингу  
за схемою «рівного партнерства» 

У такому разі принцип оцінювання вигідності лізингу 
для виробничого підприємства універсальний: якщо сумарні ви-
трати підприємства на придбання майна в разі самостійного 
залучення кредитних коштів перевищують вартість лізингового 
договору плюс супутні витрати, то лізингова операція економіч-
но вигідна для підприємства. Відносно складним питанням є лише 
правильна інтерпретація і компонування витрат підприємства за 
двома схемами операції, а також оцінювання супутніх грошових 
вигід та (або) витрат, у тому числі відмінностей в оподаткуванні. 

Як власні витрати підприємства потрібно оцінити: 
• сумарні платежі з повернення кредитних коштів, у тому чис-

лі поділяючи їх на дві категорії: (1) — платежі за рахунок поточ-
них або накопичених амортизаційних нарахувань (Ка) і (2) — 
платежі за рахунок прибутку підприємства (Кп); 

• сумарні витрати на сплату процентів за користування кредит-
ними коштами протягом усього періоду повернення кредиту (К%); 

• податок на прибуток у частині, що відноситься на ту части-
ну кредитних платежів, яка виплачується за рахунок прибутку 
підприємства (ППк); 

• інші витрати, пов’язані з залученням і обслуговуванням кре-
диту (ПЗк); 

• сумарні лізингові платежі за весь термін лізингового дого-
вору (ЛП): 

• інші витрати, пов’язані з обслуговуванням лізингової опера-
ції (ПЗл); 

• різницю по інших податках, якщо вона виникає порівняно з 
лізинговою схемою (ΔП). 
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Крім того, потрібно оцінити відмінність витрат і грошових пото-
ків підприємства, пов’язаних з придбанням і експлуатацією майна за 
межами кредитної (лізингової) операції, а саме: амортизаційні відра-
хування за майно, що розглядається, — Апк або Апл (Сash-in), а також 
витрати на закупівлю майна після закінчення лізингової операції (Зв). 

Отже, лізингова операція буде вигідною для підприємства, якщо: 

Ка + Кп + К% + ППк + ПЗк ± ΔП – Апк > ЛП + ПЗл + Зв – Апл. 

Істотний вплив при цьому може мати й чинник часу, тобто від-
мінність часу появи тих або інших грошових виплат (Сash-out) 
або «припливів» (Сash-in) для двох альтернативних схем. Тому оцін-
ці має підлягати не тільки сумарна величина грошових потоків,  
а також їх теперішня вартість (РV). Тому умову вигідності лізин-
гової операції для підприємства точніше слід сформулювати так: 
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де РVi — теперішня вартість сукупного грошового потоку зазна-
чених елементів на і-му інтервалі планування; Т — термін вико-
ристання майна. 

Це найзагальніше формулювання критерію привабливості лі-
зингу. Залежно від конкретних умов операції, що пропонується, 
воно може бути спрощено, а тому бути наочнішим стосовно від-
дзеркалення найістотніших чинників, які визначають привабли-
вість/непривабливість альтернатив, що мають місце. 

Економічна доцільність лізингу  
в разі організації споріднених відносин 

Потрібно оцінити економічні переваги/недоліки лізингової опе-
рації, розглядаючи сумарні витрати виробничого підприємства і 
лізингової компанії на повернення кредитних коштів. «Спорідне-
ність» відносин цих двох партнерів передбачає відсутність само-
стійного інтересу лізингової компанії (відмінного від інтересів 
виробничого підприємства) в отриманні прибутку, що перевищує 
обсяг прибутку, необхідний для сплати обов’язкових платежів. 

У цьому разі потрібно зробити такі зауваження щодо еквіва-
лентності аналогічних витрат виробничого підприємства і лізин-
гової компанії: 
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• величина ПДВ, що нараховується на лізинговий платіж, зо-
всім не впливає на порівняння, оскільки ПДВ сплачується з ви-
ручки. За будь-яких обставин сумарний ПДВ, що сплачується 
підприємством, виплачується як певна частка від виручки. При 
трансформації частини витрат у лізинговий платіж змінюється тіль-
ки співвідношення частки ПДВ, що перераховується постачаль-
никам, у тому числі лізинговій компанії, і частки ПДВ, що пере-
раховується до бюджету. Тому факт виникнення лізингових 
платежів замість сумарних витрат при організації кредитної опе-
рації не призводить до додаткових витрат підприємства по ПДВ; 

• величина амортизаційних відрахувань принципово еквівалент-
на, оскільки є функцією від балансової вартості основних фондів 
(принципово береться рівність витрат на придбання основних 
фондів в обох варіантах операції), однак у разі лізингу лізингова 
компанія має право застосовувати механізм прискореної аморти-
зації, якщо це передбачено законодавством; 

• у разі лізингу проценти за користування кредитом включа-
ються в собівартість лізингової компанії, а отже — досягається 
економія податку на прибуток; 

• у частці прибутку, що направляється на повернення кредиту, 
у лізингової компанії не виникає додаткового (порівняно з підпри-
ємством) податку на прибуток. Як і виробниче підприємство, дію-
чи у сфері матеріального виробництва, лізингова компанія має 
юридичні підстави розглядати платежі за повернення кредиту як 
кошти, що направляються на фінансування капітальних вкладень, 
що дає їй змогу знижувати прибуток, який оподатковується, на ве-
личину не більш як 50 % (так звана «інвестиційна» пільга). Таким 
чином, у частці прибутку, що направляється на повернення креди-
ту, не виникає додаткових витрат на сплату податку на прибуток. 

Отже, лізинг у зіставленні з прямим кредитом має такі переваги: 
• економляться кошти на сплату податку на прибуток за ра-

хунок включення в собівартість процентних платежів за кредит; 
• є можливість використати механізм прискореної аморти-

зації, за рахунок чого економиться деяка частка витрат на сплату 
податку на прибуток. 

Недоліком лізингової схеми порівняно з прямим кредитом є 
необхідність повторної сплати податків з обороту (податку на 
користувачів автомобільних доріг і податку на утримання житлово-
го фонду й соціально-культурної сфери), які згідно з чинним за-
конодавством сплачуються з усього лізингового платежу без ПДВ. 
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На основі наведених доказів стосовно використання технології лі-
зингу як однієї з переважних форм інвестування потрібно описати особ-
ливості її побудови й реалізації. Причиною цього є такі положення: 

• як і будь-яка специфічна процедура інвестування, лізинг наді-
лений власними характерними рисами як фінансова операція, брак 
знань про яку спричиняє не просто неправильну її реалізацію суб’єк-
тами операції, а й розвиток негативних мікро- і макротенденцій, 
яким потрібно було б запобігти або згладити їх негативний вплив; 

• лізинг поряд з перевагами має і недоліки для суб’єктів опе-
рації. Тому потрібно казати не тільки про активне використання 
цієї технології на нинішньому етапі розвитку економічних відно-
син, а й про кваліфіковане управління нею. 

Ідеться про багаторівневе управління лізинговими операціями, 
тобто: 

• на рівні держави — про формування стійкого правового тла 
і стимулювання тим самим розвитку сектору лізингових послуг; 

• на рівні суб’єкта пропозиції лізингових послуг (як непрямих, 
так і прямих) — про формування збалансованої моделі відносин, 
що передбачає врахування не тільки власних (прибуткових) інте-
ресів, а й інтересів іншої сторони (лізингоодержувача); 

• на рівні суб’єкта — «одержувача» цих послуг — про досяг-
нення необхідного ефекту від використання процедури лізингу, 
що в остаточному підсумку виражається в досягненні бажаного 
рівня антикризового потенціалу. 

Отже, досягнення оптимальної побудови процедури лізингу 
врешті-решт зводиться до ефективного управління економічною 
складовою — величиною лізингових платежів і урахування інте-
ресів усіх сторін операції, яка реалізовується, що графічно зо-
бражено на рис. 5.14. Тож можна сформулювати деякий загаль-
ний підхід до оптимізації, що являє собою алгоритм поведінки і 
розрахунки для всіх суб’єктів лізингових відносин. Алгоритми й 
обмеження подано в табл. 5.10. 
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Мотивація підприємницької діяльності

Лізингові платежі: порядок,
склад, терміни, умови

Організаційне забезпечення

Ціни на
послуги

Позиковий процент Ціна об’єкта лізингу

Державне
регулювання:
ліцензування,

пільги, облік тощо

Закриті
операції

Страхування
ризиків, гарантіїІнвестиційні витрати,

підприємницький проект
(бізнес-план, доходи, прибуток)

Лізингові
відносини

 

Рис. 5.14. Загальна модель збалансованого  
механізму лізингової операції 
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Таблиця 5.10 

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ДОГОВОРУ  
ПРО ЛІЗИНГ СУБ’ЄКТІВ РІЗНИХ РІВНІВ 

Якісна оцінка впливу на економічні складові лізингової операції з боку 

держави лізингоодержувача лізингодавця 

а) на ціну об’єкта інвестування  

Незначний, через систему ре-
гулювання ринку реальних 
коштів 

значний, можливе зниження ціни до рин-
кового рівня або шляхом активної участі 
в операції за умови зниження кількості 
посередників в операції постачання не-
обхідного об’єкта і введення у виробни-
чий процес (при узгодженні з лізингодав-
цем); або шляхом обмежень на первинну 
ціну об’єкта 

менш значний, можливість завищення 
ціни передбачає використання меха-
нізмів «несумлінного бізнесу» 

б) на амортизаційні відрахування 

значний, у цей час характери-
зується як змушування суб’єк-
тів господарювання до вико-
ристання тільки лінійного 
методу 

значний, за умови, якщо об’єкт інвестуван-
ня ставиться на баланс лізингоодержувача. 
Можливе регулювання шляхом елементів 
амортизаційної політики. Залежить від ціни 
об’єкта 

значний, за умови, якщо об’єкт інвес-
тування ставиться на баланс лізинго-
давця. Можливе регулювання шляхом 
елементів амортизаційної політики. За-
лежить від ціни об’єкта 

2
6

4
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в) на середню вартість майна 

значний, зумовлений регулю-
ючими діями з приводу фор-
мування облікової політики 
суб’єктів господарювання  

значний, за умови, якщо об’єкт інвестування 
ставиться на баланс лізингоодержувача; за-
лежить від елементів амортизаційної політи-
ки, ціни об’єкта інвестування 

значний, за умови, якщо об’єкт інвес-
тування ставиться на баланс лізинго-
давця; залежить від елементів амор-
тизаційної політики, ціни об’єкта ін-
вестування 

г) на плату за кредит лізингодавцю 

значний, але неявний. Впли-
ває через визначення величи-
ни ставки рефінансування 

незначний, тільки в рамках амортизаційної 
політики  

значний, залежить від величини про-
центних ставок за кредити. Визнача-
ється: 
• величиною коефіцієнта «втрачених» 
можливостей за надання ресурсів з боку 
лізингодавця;  
• величиною процентних ставок за 
кредити комерційних банків у разі 
використання схеми кредитування лі-
зингодавця 

д) на комісійні винагороди 

значний, зумовлений принци-
пами формування ринкового 
механізму на ринку лізинго-
вих послуг 

незначний, тільки в рамках амортизаційної 
політики 

значний, установлює процентні став-
ки залежно від величини бажаної при-
бутковості, фактично відносна ціна за 
проведення операції 

 

2
6

5
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РОЗДІЛ 6 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Залучення капіталу потребує хоробрості,  
збереження його потребує розсудливості,  

а використання потребує мистецтва. 

Авербах Бертольд 

6.1. Управління необоротними акти-

вами. 

6.2. Управління оборотним капіталом. 

6.3. Управління інтелектуальним ка-

піталом. 
 
 
 

 

Ключові поняття
 

основний капітал, політика управління ос-
новним капіталом, оборотний капітал, полі-
тика управління оборотним капіталом, ін-
телектуальний капітал, відтворення 
інтелектуального капіталу, оцінювання 
інтелектуального капіталу, ринковий ка-
пітал, структурний капітал, людський ка-
пітал 
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6.1. Управління необоротними активами  

Краще цілити у досконалість  
і промахнутися, ніж цілити 
у недосконалість і попасти. 

Т. Дж. Уотсон, перший президент ІВМ 

Загальновідомо, що капітал, який використовується як 
фактор виробництва, у процесі свого кругообігу функціонує у трьох 
основних формах: вартісній, продуктовій та товарній. Окремі ви-
ди капіталу мають різну інтенсивність руху. Капітал (як накопи-
чена вартість), інвестований у майнові цінності підприємства, 
матеріалізується у вигляді активів. Капітал, авансований у засоби 
праці (необоротні активи), характеризується тривалим циклом 
обороту і називається основним капіталом, а авансований у пред-
мети праці (оборотні активи) з відносно коротким циклом оборо-
ту — оборотним капіталом (рис. 6.1). 

Капітал, який інвестується
в активи підприємства

Авансований
у засоби праці

Власний

ЗалученийПозичений

Авансований
у предмети праці

Необоротні
активи

Основний
капітал

Оборотні
активи

Оборотний
капітал

КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
 

Рис. 6.1. Капітал підприємства  
як фактор виробництва (економічний ресурс) 
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Слід зазначити, що сьогодні функціонування національного 
виробництва характеризується такими особливостями: 

1) відбувається функціональне (моральне) старіння необорот-
них активів унаслідок появи нового продуктивнішого обладнання 
і технологічних процесів; 

2) системи технічної підготовки й управління виробництвом 
перестають відповідати вимогам науково-технічного процесу; 

3) відбувається фізичне старіння засобів праці, що призводить 
до зростання витрат на їх обслуговування і ремонт; 

4) низькими є темпи оновлення засобів праці.  
Зазначені особливості зумовлюють потребу в управлінні не-

оборотними активами підприємства, яке здійснюється в різних 
формах і різними функціональними підрозділами. 

Необхідною умовою правильного обліку і планування онов-
лення активів підприємства є їх класифікація. 

За характером і особливостями оборотності активів, що бе-
руть участь у господарській діяльності підприємства, розрізня-
ють оборотні і необоротні активи.  

Довгострокові необоротні активи поділяються передусім на 
матеріальні й нематеріальні.  

Основними ознаками матеріальних активів є: 
� наявність їх фізичного втілення (у вигляді будинків, спо-

руд, обладнання, землі тощо); 
� використання їх безпосередньо в господарській діяльності 

підприємства (на відміну від інших активів, які можна перепро-
дати чи інвестувати в інші компанії); 

� здатність приносити вигоду протягом кількох облікових 
періодів. 
Нематеріальні активи відрізняються від матеріальних лише 

першою із зазначених ознак, тобто вони не пов’язані з якимось фі-
зичним предметом. Їх вартість визначається наявністю в підпри-
ємства певних прав, використання яких дає можливість отримати 
комерційну вигоду від різного роду господарської діяльності. 

Згідно з наведеною класифікацією вирізняють конкретні фор-
ми і методи управління необоротними активами підприємства, 
шляхи і джерела фінансування відновних процесів. 

Залежно від характеру перенесення вартості необоротні ак-
тиви поділяють також на: 

� активи, вартість яких зменшується в результаті їх зношу-
вання і переноситься на вартість продукції методом амортизації; 

� активи, вартість яких зменшується в результаті їх висна-
ження (природні ресурси); 
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� активи, вартість яких у процесі виробничої діяльності не зменшу-
ється і рівень їх зносу фінансовим обліком не відображається (земля). 

За характером участі в господарській діяльності підприємст-
ва виділяють операційні необоротні активи, які безпосередньо 
використовуються в господарській діяльності підприємства з ме-
тою отримання операційного прибутку. До них належать: 

• виробничі необоротні активи; 
• нематеріальні активи, які обслуговують операційний процес, 

та інвестиційні (пов’язані зі здійсненням інвестиційної діяльнос-
ті підприємства): 

• незавершене будівництво; 
• довгострокові фінансові інвестиції; 
• довгострокова дебіторська заборгованість; 
• відстрочені податкові активи; 
• нематеріальні активи, які не обслуговують операційного про-

цесу. 
У межах завдань управління необоротними активами підпри-

ємства особлива увага має бути приділена саме управлінню опе-
раційними необоротними активами. 

Особливості управління операційними необоротними активами 
зумовлені передовсім характером їх руху в процесі вартісного кру-
гообігу (рис. 6.2). Стратегія управління операційними необоротни-
ми активами підприємства розробляється з урахуванням специфіки 
циклу їх кругообігу. Головна мета управління полягає в оптимізації 
структури, забезпеченні своєчасного оновлення й підвищення ефек-
тивності використання необоротних активів підприємства. 
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Переоцінка

(дооцінка, уцінка)

Формування операційних
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за первісною вартістю

Перенесення вартості опе-
раційних необоротних ак-
тивів на вартість продукції

Розширене відтворення
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Рис. 6.2. Стадії вартісного обігу операційних необоротних активів 
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Рис. 6.3. Схема управління необоротними активами підприємства 
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Процес управління необоротними активами включає ряд ета-
пів, а саме: 

1) аналітичне оцінювання стану та рівня використання наяв-
них активів;  

2) розрахунок необхідного обсягу та складу необоротних ак-
тивів для здійснення діяльності підприємства відповідно до його 
місії та цілей; 

3) формування амортизаційного фонду та вибір інших джерел 
поповнення й оновлення активів;  

4) забезпечення проведення раціонального процесу оновлення 
необоротних активів;  

5) обґрунтування джерел формування основного капіталу та 
оптимізація його структури; 

6) забезпечення та підвищення ефективності використання 
необоротних активів. 

Схему управління необоротними активами підприємства на-
ведено на рис. 6.3. 

Нематеріальні активи 

Специфіка та особливості нематеріальних активів як 
об’єктів управління зумовлюють необхідність розгляду кількох 
додаткових моментів. На рис. 6.4 зображено класифікацію не-
матеріальних активів. 

Шляхами отримання нематеріальних активів є: 
• створення самим підприємством; 
• купівля; 
• безкоштовне передавання; 
• внесок до статутного фонду; 
• обмін; 
• злиття, поглинання компаній. 
Оцінювання вартості операційних нематеріальних активів 

проводиться в кілька етапів: обстеження нематеріальних активів; 
з’ясування типу вартості (у вітчизняній практиці — ринкова, 
інвентарна) і вибір відповідного методу оцінювання вартості  
(затратний, ринковий, дохідний); формування інформаційної бази 
для оцінювання; розрахунки вартості нематеріальних активів від-
повідно до обраного методу оцінювання; підготовка звіту про оці- 
нювання. 
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Рис. 6.4. Класифікація нематеріальних активів 

Залежно від очікуваного строку використання операційних 
нематеріальних активів будується політика їх амортизації, тому 
питання про строк служби нематеріальних активів — одне з най-
важливіших у процесі управління ефективністю їх використання. 
Щодо нематеріальних активів, для яких неможливо встановити 
період використання згідно із законодавством, норма амортизації 
встановлюється в розрахунку на 10 років їх експлуатації, тобто 
10 %. Максимальний строк експлуатації нематеріальних активів 
згідно з чинним законодавством не може перевищувати 20 років. 

Оновлення операційних нематеріальних активів найчастіше 
відбувається у вигляді заміни їх на аналоги чи сучасніші «поко-
ління», а також удосконалення (модернізації) об’єктів прав влас-
ності нематеріальних активів. 

Зазначені моменти повинні враховуватись у процесі управлін-
ня нематеріальними активами підприємства. 

1. Аналітичне оцінювання стану та рівня використання 
операційних необоротних активів полягає в дослідженні ряду 
взаємозв’язаних показників та індикаторів. Метою аналізу є ви-
значення динаміки обсягу і складу, стану та ефективності вико-
ристання активів підприємства. 
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Вивчення динаміки і структури операційних необоротних акти-
вів підприємства потрібно розпочати з аналізу таких загальних 
показників: 

♦ темпи зростання обсягу необоротних активів у абсолютно-
му і відносному вимірах; 

♦ співвідношення темпів зростання обсягу необоротних акти-
вів і обсягів виробництва в натуральному виразі та обсягів реалі-
зації чистої продукції; 

♦ співвідношення операційних оборотних і необоротних ак-
тивів і темпів їх зростання; 

♦ співвідношення матеріальних і нематеріальних операційних 
активів підприємства та їх динаміка; 

♦ співвідношення і динаміка окремих груп матеріальних і не-
матеріальних операційних активів підприємства; 

♦ співвідношення активної і пасивної частин основних засобів. 
Наступним кроком є аналіз безпосередньо стану і рівня вико-

ристання операційних необоротних активів. Аналітичне оціню-
вання стану та рівня використання необоротних активів базується 
на комплексній системі показників, які подано в табл. 6.1. Наве-
дені показники можна розраховувати за окремими групами не-
оборотних активів підприємства. 

Додаткову інформацію про стан, структуру і динаміку опера-
ційних необоротних активів, а також про особливості господар-
ської діяльності підприємства можна отримати у процесі аналізу 
таких показників: 

Матеріальні необоротні активи Нематеріальні активи 

• залишкова вартість матеріальних 
необоротних активів (основних за-
собів), що тимчасово не використо-
вуються (наприклад, законсервова-
них);  
• залишкова вартість матеріальних не-
оборотних активів, вилучених з екс-
плуатації для продажу;  
• первісна (переоцінена) вартість пов-
ністю амортизованих основних за- 
собів; 
• вартість основних засобів, узятих в 
операційну чи фінансову оренду;  
• вартість основних засобів, отри-
маних за рахунок цільових асигну-
вань 

• вартість нематеріальних активів, 
щодо яких є обмеження права влас-
ності; 
• вартість оформлених у заставу не-
матеріальних активів;  
• вартість створених підприємством 
нематеріальних активів;  
• вартість нематеріальних активів, 
отриманих за рахунок цільових асиг-
нувань 
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Таблиця 6.1 

ПОКАЗНИКИ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
МАТЕРІАЛЬНИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

Оцінювання стану операційних необоротних активів  Оцінювання рівня використання необоротних активів 

Показник Алгоритм розрахунку  Показник Алгоритм розрахунку 

Коефіцієнт зносу операційних  
необоротних активів: 

 
Коефіцієнт  
вибуття 

Вартість операційних необоротних активів,  
що вибули у звітному періоді 

Середньорічна вартість операційних  
необоротних активів 

Коефіцієнт зносу 
основних засобів 

Сума зносу основних засобів  
на певну дату 

 
Коефіцієнт 
оновлення 

Вартість операційних необоротних активів,  
що введені у звітному періоді 

Первісна вартість основних засобів  
на певну дату 

Середньорічна вартість операційних  
необоротних активів 

Коефіцієнт зносу 
нематеріальних 
активів 

Сума зносу нематеріальних активів  
на певну дату 

 
Коефіцієнт  
інтенсивності 
оновлення 

Вартість операційних необоротних активів,  
що вибули у звітному періоді 

Первісна вартість нематеріальних  
активів на певну дату 

Вартість операційних необоротних активів,  
що введені у звітному періоді 

 

2
7

4
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Коефіцієнт придатності операційних  
необоротних активів: 

 
Коефіцієнт екс-
тенсивного 
оновлення 

Вартість уведених операційних необоротних  
активів — вартість виведених операційних  
необоротних активів у звітному періоді 

Вартість операційних необоротних активів на 
кінець звітного періоду  

Коефіцієнт при-
датності основ-
них засобів 

Залишкова вартість основних  
засобів на певну дату 

 
Коефіцієнт опти-
мального вибут-
тя (оновлення) 

Вартість операційних необоротних активів,  
що фактично введені у звітному періоді 

Первісна вартість основних  
засобів на певну дату 

Нормативна вартість операційних необоротних  
активів, що введені у звітному періоді 

Коефіцієнт при-
датності немате-
ріальних активів 

Залишкова вартість нематеріальних  
активів на певну дату 

 
Швидкість 
оновлення 

1 

Первісна вартість нематеріальних  
активів на певну дату 

Коефіцієнт введення в дію операційних необо-
ротних активів у звітному періоді (за ряд років) 

Загальний кое-
фіцієнт зносу 

Сума зносу всіх необоротних активів  
на певну дату 

 
Коефіцієнт рен-
табельності 

Обсяг прибутку, генерованого операційними  
необоротними активами у звітному періоді 

Первісна вартість необоротних  
активів на певну дату 

Середня вартість усіх операційних  
необоротних активів у звітному періоді 

Загальний кое-
фіцієнт придат-
ності необорот-
них активів 

Залишкова вартість усіх необоротних  
активів на певну дату 

 
Коефіцієнт про-
дуктивності 

Обсяг реалізації продукції у звітному періоді 

Первісна вартість необоротних  
активів на певну дату 

Середня вартість операційних необоротних  
активів у звітному періоді 

Період обороту 
необоротних ак-
тивів за окреми-
ми їх групами 
(видами)  

Середньорічна сума певної групи  
операційних необоротних активів  

за первісною вартістю 
 

Коефіцієнт ви-
робничої міст-
кості 

1 

Середньорічна сума  
зносу даної групи 

Коефіцієнт продуктивності 

 

2
7

5
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2. Визначення оптимального обсягу і структури необорот-
них активів 

Визначення необхідного обсягу оновлення операційних необо-
ротних активів передбачає: 

• установлення оптимальних строків експлуатації відповідних 
їх видів (груп) і формування амортизаційної політики; 

• розрахунок обсягу оновлення, здатного забезпечити своєчас-
ність його проведення та дотримання оптимальних строків функ-
ціонування необоротних активів. 

За умов простого відтворення обсяг їх оновлення майже дорів-
нює величині амортизаційних відрахувань на реновацію, а за ро-
зширеного відтворення — визначається з урахуванням ряду фак-
торів (зовнішніх і внутрішніх) і потребує залучення додаткових 
інвестиційних коштів.  

Заходи щодо підвищення продуктивності використання опе-
раційних необоротних активів дають змогу оптимізувати загаль-
ний їх обсяг і структуру, а також величину витрат на оновлення 
активів підприємства. Резервами підвищення продуктивності є 
краще використання операційних необоротних активів на екстен-
сивній чи інтенсивній основі.  

Загальна потреба підприємства в операційних необоротних 
активах визначається за формулою 

ЗПо. н. а = (Во. н. а – ВНо. н. а) ⋅ Кекс : Кінт, 

де ЗПо. н. а — загальна потреба підприємства в операційних не-
оборотних активах на наступний період, тис. грн; 

Во. н. а — вартість операційних необоротних активів, які вико-
ристовуються підприємством на кінець базового періоду, тис. грн; 

ВНо. н. а — вартість операційних необоротних активів, що тим-
часово не використовуються;  

Кекс — коефіцієнт планового зростання (зниження) екстенсив-
ного використання операційних необоротних активів;  

Кінт — коефіцієнт планового зростання (зниження) інтенсив-
ного використання операційних необоротних активів, який є до-
бутком (Кч ⋅ Кп) коефіцієнтів планового приросту використання 
операційних необоротних активів у часі (Кч) і за потужністю (Кп). 

Результати розрахунків залежно від ситуації потребують кори-
гування на величину введення (виведення) в експлуатацію опе-
раційних необоротних активів, які з певних причин не викорис-
товувались у минулих періодах і не брали участі у виробничому 
процесі. 
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Слід зазначити, що за наведеною формулою доцільно розра-
ховувати не лише загальну потребу в необоротних активах у ці-
лому по підприємству, а й за окремими їх видами й елементами, 
що підвищує точність планування і фінансування процесів онов-
лення, сприяє оптимізації структури необоротних активів.  

3. Формування ефективної амортизаційної політики підп-
риємства 

Необхідною передумовою забезпечення ефективності та нор-
мального перебігу відтворювальних процесів є постійний облік 
рівня спрацювання та правильне нарахування амортизації опера-
ційних необоротних активів на підприємстві. У цьому полягають 
головні завдання амортизаційної політики підприємства. 

Особливе місце серед факторів, що впливають на ефектив-
ність функціонування операційних необоротних активів, посідає 
ступінь зносу і величина амортизаційних відрахувань, що визна-
чають умови оптимальної і своєчасної їх реновації. Суперечність 
між заінтересованістю підприємств у збільшенні амортизаційно-
го фонду і прискоренні реновації необоротних активів, з одного 
боку, і необхідністю приведення витрат у відповідність до ціни 
на продукцію, з іншого, розв’язується визначенням оптимальної 
величини амортизаційних відрахувань, що дає змогу своєчасно 
проводити оновлення без надмірного впливу на рівень цін на про-
дукцію.  

Отже, дієвість і ефективність амортизаційної політики знач-
ною мірою визначається обґрунтованістю норм амортизації, а 
значить і термінів експлуатації необоротних активів. Економічно 
необхідним є встановлення диференційованих норм амортизації 
для активів з різною економічною віддачею і ступенем участі у 
виробничому процесі. Мета амортизаційної політики полягає в 
індивідуалізації рівня інтенсивності оновлення операційних не-
оборотних активів відповідно до специфіки їх експлуатації в 
процесі господарської діяльності. 

Головним економічним важелем у системі амортизації є мето-
ди її нарахування, що дають змогу регулювати формування необ-
хідної величини амортизаційного фонду, рівень та інтенсивність 
акумулювання ресурсів для забезпечення безперебійного функці-
онування необоротних активів, швидкість їх обороту та динаміч-
но підходити до відтворення останніх, ураховуючи чинник часу. 

Метод амортизації об’єкта необоротних активів обирається під-
приємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отри-
мання економічних вигід від його використання. У табл. 6.2 наведе-
но алгоритми розрахунку за основними методами амортизації. 
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Таблиця 6.2 

АЛГОРИТМИ РОЗРАХУНКУ ЗА ОСНОВНИМИ МЕТОДАМИ  
АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Метод нарахування 
амортизації Алгоритм розрахунку  

Метод прямоліній-
ного списання = 

Амортизаційні відрахування = 
Первісна вартість – Ліквідаційна вартість  

Строк корисного використання  

Виробничий метод 

 
Амортизаційні відрахування = Фактичний  

річний обсяг продукції (робіт, послуг) × 
× Виробнича ставка амортизації 

= 

Виробнича ставка амортизації = 
Первісна вартість – Ліквідаційна вартість 

 

Загальний розрахунковий обсяг виробництва  

Прискорені методи 
амортизації: 

 
 
Метод зменшення 
залишкової  
вартості 

Річна сума амортизації = Залишкова вартість об’єкта 
основних засобів ⋅ Річна норма амортизації 

 

Річна норма амортизації =  

= %,100
єктаоб’вартістьПервісна

єктаоб’вартістьнаЛіквідацій
1 ⋅














− n  

 
де n — кількість років корисного використання 
об’єкта 

Метод подвійного 
зменшуваного за-
лишку 

= 

Амортизаційні відрахування = 
= 2 ⋅ Норма амортизації ⋅ Балансова вартість 

Амортизаційні відрахування =  
= Кумулятивний коефіцієнт ⋅ (Первісна  

вартість – Ліквідаційна вартість) 

Кумулятивний коефіцієнт = 
Кількість років, що залишається до кінця  

строку служби об’єкта 

 

Кумулятивний  
метод 

 

Строк служби об’єкта  

 
Величина амортизаційних відрахувань за будь-якого методу 

нарахування амортизації визначається такими показниками: 
• первісною (відновною) вартістю — сума фактичних витрат 

на придбання необоротних активів та інших супутніх витрат на їх 
придбання; 

• оціночною ліквідаційною вартістю; 
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• визначеним строком експлуатації необоротних активів чи на-
туральними показниками, на основі яких розраховується знос 
(часовим періодом, обсягом виробленої даним активом продукції, 
його загальним технічним ресурсом тощо). 

Підприємство самостійно визначає строк корисного використан-
ня, враховуючи ряд факторів: передбачуване використання об’єк-
та підприємством з урахуванням рівня використання потужності 
або продуктивності; очікуваний фізичний чи функціональний  
(моральний) знос; правові або подібні обмеження на викорис-
тання активу (закінчення строку оренди). 

З розвитком техніки, удосконаленням технології та організації 
виробництва виникає необхідність зміни нормативних строків 
функціонування необоротних активів, визначення оптимальних 
строків їх експлуатації, що вимагає періодичного перегляду та 
уточнення амортизаційної політики.  

Характеристика основних методів  
нарахування амортизації 

Метод прямолінійного списання ґрунтується на при-
пущенні, що вартість, яка амортизується (різниця між первісною 
і ліквідаційною вартістю), скорочується рівномірно протягом 
усього строку експлуатації об’єкта. Цей метод нарахування зносу 
є найпоширенішим. Він є найбільш доцільним та обґрунтованим 
у разі рівномірної щорічної експлуатації об’єктів, коли знецінен-
ня необоротних активів найбільшою мірою залежить від строку, 
протягом якого вони використовуються. Недоцільно його засто-
совувати у випадках, коли збільшення витрат на ремонт об’єктів 
припадає на останні роки експлуатації і коли найважливішим фа-
ктором знецінення є функціональний (моральний) знос. 
Виробничий метод має два різновиди залежно від показників, 

що характеризують корисний строк служби засобів праці. Суть 
методу полягає в передумові, що знос активу є результатом ви-
ключно різного ступеня його використання. Тобто застосування 
виробничого методу доцільне, коли вартість засобів праці змен-
шується пропорційно інтенсивності, а не терміну їх використан-
ня. Недоліком цього методу є складність об’єктивного визначен-
ня критерію інтенсивності використання. 

Виробничий метод нарахування амортизації активу пропор-
ційно використанню його технічного ресурсу ґрунтується на при-
пущенні, згідно з яким знос даного матеріального необоротного 
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активу залежить передусім від кількості часу, протягом якого він 
безпосередньо працює, використовується для отримання доходу. 
Його застосування доцільне в ситуаціях, коли години роботи за-
собу праці справді безпосередньо приносять дохід. Однак досить 
часто буває так, що обладнання працює вхолосту, і коли трива-
лість такої роботи є значною, то цей метод не дає необхідної точ-
ності. Він також не є прийнятним за вагомості фактора функціо-
нального (морального) старіння об’єкта.  

Виробничий метод нарахування амортизації пропорційно об-
сягу випуску продукції аналогічний попередньому, відрізняється 
лише показником, за яким розраховується амортизація. Облік 
зносу на основі випуску продукції передбачає, що первісна вар-
тість основного засобу знецінюється з кожною випущеною за йо-
го допомогою одиницею продукції, і тому знос нараховується 
безпосередньо на кожний вид продукції. За умови альтернатив-
ності останніх двох методів перевага надається другому з них.  
Методи прискореного нарахування амортизації застосову-

ються у випадках, коли вартість активу може скоротитися наба-
гато швидше, ніж у процесі його фізичного старіння, передовсім 
під впливом функціонального (морального) зносу, а також базу-
ються на припущенні, що активи, які амортизуються, у перші ро-
ки їх експлуатації мають вищу продуктивність. Тобто застосу-
вання даних методів доцільне щодо складних високотехнологічних 
об’єктів, яким властивий швидкий функціональний знос (техніко-
економічне старіння). Недолік цих методів полягає в тому, що за-
вищена сума амортизаційних відрахувань порівняно із прямо-
лінійним методом призводить до збільшення собівартості продук-
ції і, як наслідок, до зниження її конкурентоспроможності. 

Методи дегресивної амортизації активів, амортизації на основі 
переоцінки, метод складних процентів не застосовуються у віт-
чизняній практиці і тут не розглядаються. 
Зміни в нарахуванні амортизації можуть бути трьох видів: 
1) зміни бухгалтерської оцінки амортизаційної вартості не-

оборотних активів, строків їх експлуатації та інших найважливі-
ших показників, на підставі яких нараховується знос; 

2) зміни методу нарахування амортизації; 
3) виправлення помилок, допущених у процесі нарахування зносу. 
Причиною внесення змін може бути поява нової інформації чи 

суттєва зміна умов діяльності компанії.  
Амортизаційна політика, що проводиться в Україні, передбачає 

дві амортизаційні концепції: економічну і податкову. Амортизація 
в економічній концепції — це поступове відшкодування в часі вар-
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тості необоротних активів за прийнятими нормами, що створює 
можливість акумулювання коштів з метою відновлення активів. 
Амортизація в податковій концепції — це розподілене в часі пере-
несення вартості основних фондів за встановленими нормами на 
валові витрати для виготовлення продукції підприємством з метою 
зменшення суми оподатковуваного прибутку. У результаті забез-
печується швидке повернення підприємству коштів, витрачених на 
оновлення операційних необоротних активів у попередніх періодах. 

Нарахуванням амортизації зменшується оподатковуваний при-
буток, проте вивільнені кошти в практиці господарювання вітчиз-
няних підприємств не завжди залучаються на фінансування від-
новних процесів та інноваційних програм розвитку, а 
використовуються для покриття дефіциту в оборотних коштах. 

Наявність різних методів нарахування амортизації забезпечує 
можливість прийняття альтернативних управлінських рішень у 
сфері амортизаційної політики підприємства з метою досягнення 
максимальної ефективності використання необоротних активів, 
забезпечення необхідного рівня інтенсивності їх оновлення. 

4. Вибір форм і джерел фінансування необоротних активів 
та оптимізація їх структури 

Процес формування необоротних активів тісно взаємозв’яза-
ний з пошуком, вибором, обґрунтуванням джерел їх фінансування 
та оптимізацією структури останніх. Ефективне управління про-
цесом оновлення необоротних активів на підприємстві — це на-
самперед планування оптимального поєднання і спрямування всіх 
можливих фінансових потоків на процеси оновлення. З цього погля-
ду процес управління фінансуванням необоротних активів можна 
зобразити так (рис. 6.5). 

Фінансування і здійснення
оновлення операційних
необоротних активів

Управління оновленням
операційних необоротних

активів

Визначення необхідних
обсягів фінансування

Оптимізація структури
фінансових ресурсів за
джерелами формування

Рис. 6.5. Управління
фінансуванням необоротних активів  
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Зворотний зв’язок між фінансуванням оновлення необоротних 
активів та формуванням джерел і обсягів фінансування потреб 
щодо оновлення зумовлений тим, що використання нововведе-
них, реконструйованих чи модернізованих операційних необорот-
них активів забезпечує певний економічний ефект та відкриває 
можливості фінансування наступних етапів оновлення. Оскільки 
процес оновлення на підприємстві за характером має бути пос-
тійно повторюваним, то схема має замкнутий вигляд. Обсяги не-
обхідного фінансування та накопичення коштів для часових інте-
рвалів визначають з урахуванням запланованих обсягів та 
термінів проведення заходів з оновлення необоротних активів. 
Питання про визначення джерел фінансування необхідно розгля-
дати комплексно, з погляду фінансових можливостей підприємства 
щодо використання як внутрішніх джерел, так і коштів, які мож-
на залучити ззовні. 

Вибір відповідного варіанта фінансування оновлення опера-
ційних необоротних активів у цілому здійснюється з урахуван-
ням таких основних факторів: достатність власних фінансових 
ресурсів для забезпечення економічного розвитку підприємства; 
вартість та доступність фінансового кредиту; величина фінансо-
вого лівериджу підприємства. Найскладнішим завданням фінан-
сового менеджменту є вибір альтернативного варіанта фінансу-
вання оновлення та способу придбання операційних необоротних 
активів. 

Залежно від характеру й порядку оплати операційних необорот-
них активів розрізняють такі методи (способи) їх придбання: 

♦ через оплату грошовими коштами з розрахункового рахун-
ка підприємства; 

♦ у кредит; 
♦ в обмін на акції компанії, що купує необоротні активи; 
♦ через бартерний обмін; 
♦ в оренду; 
♦ отримання як подарунок від іншої організації. 
Урахування особливостей зазначених методів необхідне для 

правильного визначення й уточнення не лише необхідних обсягів 
фінансування оновлення активів підприємства, а й для визначен-
ня та адекватного відображення їх балансової вартості у фінансо-
вій звітності підприємства. 

Підприємства можуть використовувати такі внутрішні джерела 
для фінансування оновлення основних фондів: амортизаційні від-
рахування, кошти фонду розвитку підприємства (інноваційного 
фонду), що формується за рахунок прибутку підприємства, неза-



 283

планована економія. Основним з цих джерел є амортизаційні від-
рахування, які залежать від політики нарахування амортизації, 
значення і вплив якої на процеси оновлення операційних необо-
ротних активів було розглянуто вище. 

Інше внутрішнє джерело фінансування оновлення операцій-
них необоротних активів — кошти фонду розвитку підприємства, 
який формується з частини чистого прибутку. Використання цьо-
го джерела з практичного погляду обмежене через такі аспекти: 
по-перше, більшість підприємств формують фонд розвитку від-
рахуваннями на рівні 5—20 % від чистого прибутку (якщо він є), 
і, як правило, обсяг накопичених коштів незначний; по-друге, 
здебільшого цей фонд використовують як резервний — для за-
безпечення поточної діяльності підприємства; по-третє, викори-
стання коштів фонду економічно доцільне лише в поєднанні од-
ночасно з іншими джерелами, такими, які впливають на величину 
оподатковуваного прибутку. За таких обставин реально немож-
ливо створити необхідний інвестиційний фонд тільки за рахунок 
власних джерел підприємства. 

Основними зовнішніми джерелами коштів підприємств на 
цілі оновлення операційних необоротних активів є лізинг (оренда), 
банківський кредит, пряме інвестування, інші джерела. Додатков-
ими — створення промислово-фінансових груп та консорціумів 
на засадах розподілу на частки майбутніх прибутків від ефектив-
но проведеного підприємством оновлення активів за кошти парт-
нера.  

Пряме інвестування не дуже поширене через те, що зворотна 
фінансова допомога згідно з чинним законодавством підлягає об-
кладанню податком на прибуток. Придбання підприємством но-
вого обладнання за рахунок банківського кредиту за певних об-
ставин дешевше, ніж проведення розрахунків по лізингових опе-
раціях за таке ж обладнання. Але висока плата за користування 
кредитом (до 30 % річних), яка не входить до складу валових ви-
трат, необхідність ліквідної майнової застави та сплата ПДВ з 
операцій купівлі-продажу стримують широке застосування цього 
джерела фінансування. У практиці інвестування підприємств для 
придбання нового обладнання дедалі частіше використовується 
фінансовий лізинг (придбання основних засобів з подальшим їх 
передаванням у користування орендарю на строк, що не переви-
щує періоду повної їх амортизації, з обов’язковим подальшим 
передаванням права власності на ці засоби орендарю). Сьогодні в 
Україні переважно застосовується така форма лізингу, як опе-
ративна оренда, за якої передане в оренду майно (з правом по-
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дальшого викупу за залишковою вартістю) перебуває на балансі 
орендодавця. Витрати лізингоодержувача щодо оплати послуг 
лізингодавця враховуються у складі валових витрат при оподат-
куванні. 

5. Управління здійсненням відновних процесів згідно з 
критеріями ефективності та своєчасності  

На процес оновлення підприємства впливають зовнішні та 
внутрішні чинники. До зовнішніх чинників належать: інноваційна 
та амортизаційна політика держави, податкове та лізингове зако-
нодавство, кредитна система, а також НТП, конкуренція на рин-
ках збуту, стан ринку засобів виробництва, до внутрішніх фак-
торів — інвестиційна, інноваційна та амортизаційна стратегії окре-
мого підприємства, ефективність менеджменту і кваліфікація пра-
цівників, 

Процес оновлення необоротних активів промислових підпри-
ємств України проводиться повільно. Це призводить до зниження 
економічної ефективності виробничої діяльності через збільшен-
ня витрат на ремонти, не дає змоги впроваджувати сучасні про-
гресивні технології, що, у свою чергу, знижує цінову і якісну 
конкурентоспроможність вітчизняної продукції на внутрішньому 
і зовнішньому ринках, змінює характер фінансових джерел для 
проведення відновних процесів тощо. 

Послідовність розроблення і прийняття рішень з питань забез-
печення оновлення операційних необоротних активів можна по-
дати у вигляді таких кроків: 

1. Визначення необхідного обсягу оновлення необоротних ак-
тивів на певний період відповідно до визначеного підприємством 
рівня інтенсивності їх оновлення. 

2. Вибір найбільш ефективних і адекватних форм оновлення 
окремих груп операційних необоротних активів. 

3. Планування вартості оновлення операційних необоротних 
активів за основними формами оновлення. 

1. Визначення необхідного обсягу оновлення необоротних 
активів на певний період відповідно до визначеного підпри-
ємством рівня інтенсивності їх оновлення 

Після формування і початку комерційного використання 
операційних необоротних активів виникає ряд пов’язаних з ни-
ми затрат, таких як ремонт, технічне обслуговування, удоскона-
лення тощо. 

З урахуванням розробленої підприємством політики аморти-
зації, що відображає запланований рівень інтенсивності відтво-
рювальних процесів, визначається необхідний обсяг оновлення 
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його операційних необоротних активів. Оновлення може здійс-
нюватися шляхом простого чи розширеного відтворення необо-
ротних активів. 

Просте відтворення здійснюється в міру фізичного і функці-
онального (морального) зносу операційних необоротних активів 
у межах величини накопиченої амортизації. Тому необхідний об-
сяг їх оновлення в процесі простого відтворення (ЗПпрост) можна 
визначити як суму первісної (відновної) вартості операційних не-
оборотних активів, що вибувають у зв’язку з фізичним (ВАф. з) і 
функціональним (моральним) зносом (ВАм. з): 

ЗПпрост = ВАф. з + ВАм. з. 

Розширене відтворення здійснюється з урахуванням того фак-
ту, що вдосконалення операційних необоротних активів, форму-
вання нових їх видів відбувається не лише за рахунок коштів 
амортизаційного фонду, а й із залученням інших джерел фінан-
сування. У цьому разі необхідний обсяг операційних необорот-
них активів визначається так: 

ЗПрозш = ЗПо. н. а – ФВо. н. а + ЗПпрост, 

де ЗПо. н. а — загальна потреба підприємства в операційних не-
оборотних активах на наступний період (алгоритм розрахунку 
розглянуто раніше), тис. грн; 

ФВо. н. а — фактичний обсяг використовуваних підприємст-
вом операційних необоротних активів на кінець звітного пе- 
ріоду, тис. грн. 

Обсяг оновлення необоротних активів також може визнача-
тись як по підприємству в цілому, так і за окремими групами 
операційних необоротних активів. Просте і розширене відтво-
рення операційних необоротних активів відбувається в безпере- 
рвному процесі здійснення його взаємозв’язаних форм.  

2. Вибір найбільш ефективних і адекватних форм онов-
лення окремих груп операційних необоротних активів здійс-
нюється відповідно до визначених підприємством характеру й 
масштабів відновних процесів на конкретний період.  
Просте відтворення може проводитися підприємством у фор-

мі поточного, капітального ремонту чи заміни. 
Технічне обслуговування і регулярний ремонт здійснюються з 

метою підтримки засобів праці в робочому стані й охоплюють 
витрати на такі операції, як змащування, фарбування, витрати на 
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запасні частини, допоміжні матеріали і робочу силу. Такі витрати 
мають періодичний характер і відносно невеликі. Врахування цих 
витрат може відбуватися в міру їх виникнення або через плану-
вання і розподіл у часі. 

Суть поточного ремонту полягає в частковому відновленні 
основних засобів проведенням регулярних ремонтно-профілак-
тичних операцій з метою усунення тимчасового фізичного спра-
цювання та забезпечення дієздатності протягом періоду їх експ-
луатації.  

Мета капітального ремонту полягає в максимально можли-
вому відновленні первісних техніко-експлуатаційних параметрів 
основних засобів, які забезпечили б значне продовження терміну 
їх експлуатації і дали б змогу проводити капітальний ремонт, 
пов’язаний з разовими витратами (які не повторюються з періоду 
в період).  

Заміна означає придбання нових видів операційних необорот-
них активів з метою оновлення використовуваних на підприємст-
ві аналогів у межах суми накопиченої амортизації.  

Оновлення операційних необоротних активів у процесі роз-
ширеного відтворення може проводитись у формі: модернізації, 
технічного переозброєння, доозброєння, реконструкції, розши-
рення нового будівництва 

Названі форми розширеного відтворення необоротних активів 
і методи оновлення виробничого потенціалу підприємств пов’я-
зані елементами єдиного відтворювального процесу, що допов-
нюють один одного. Витрати, які виникають у процесі розшире-
ного відтворення і приводять до збільшення майбутніх 
економічних вигід від використання необоротних активів, дода-
ються до первісної вартості об’єкта.  

Загальні принципи оцінювання ефективності заходів з онов-
лення необоротних активів підприємства 

Для всіх суб’єктів господарювання під час проведення заходів 
з розвитку, оновлення необоротних активів підприємства постає 
питання економічного обґрунтування доцільності цього процесу. 
Певна ринкова ситуація потребує своїх методів, а отже і критеріїв 
ефективності. Аналіз має полягати в оцінюванні й порівнянні ефек-
тивності альтернативних витрат.  

Капітальний ремонт. Для економічного оцінювання ефектив-
ності витрат на капітальний ремонт порівнюють два альтернатив-
ні варіанти: капітальний ремонт фізично зношеного основного 
засобу для продовження строку його експлуатації і заміна основ-
ного засобу, що потребує капітального ремонту, на новий. Зістав-



 287

ляються витрати на черговий капітальний ремонт і на придбання 
нового обладнання. Заміна старої техніки вигідна, якщо 

Кр + Ев < Цн ⋅ Кпр ⋅ kр + Ва, 

де Кр — витрати на капітальний ремонт основного засобу; 
Ев — перевищення експлуатаційних витрат на відремонтова-

ний основний засіб порівняно з новим; 
Цн — оптова ціна (балансова вартість) нового об’єкта; 
Кпр — коефіцієнт співвідношення продуктивності капітально 

відремонтованого об’єкта і нового; 
kр — коефіцієнт співвідношення тривалості ремонтного циклу 

цих об’єктів; 
Ва — втрати (збитки) від недоамортизації старого основного 

засобу. 
Заміна. Заміна засобу праці є економічно вигідною, якщо тер-

мін окупності додаткових витрат (Ток) не перевищує тривалість 
ремонтного циклу старого засобу (Тст) (модернізації засобу —Тм), 
тобто 

Ток ≤ Тст (Тм). 

Вигідність заміни нематеріального активу визначається через 
порівняння економічних вигід і затрат по новому і «старому» ак-
тивах.  

Модернізація. Метод визначення ефективності витрат на мо-
дернізацію такий самий, як і витрат на проведення капітального 
ремонту. Оскільки економічно доцільніше здійснювати загально-
технічну і технологічну модернізацію основних засобів під час 
проведення їх капітального ремонту, то розраховують загальний 
коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт і модерні-
зацію. 

Технічне переозброєння і реконструкція. Особливості еконо-
мічного обґрунтування й оцінювання ефективності технічного 
переозброєння і реконструкції полягають ось у чому. Результати 
порівнюються з показниками цього самого підприємства до тех-
нічного переозброєння (реконструкції), а також провідного підп-
риємства галузі з подібною потужністю. В обсяг початкових ін-
вестицій слід включати збитки від ліквідації діючих необоротних 
активів (залишкова вартість за вирахуванням вартості реалізації) 
і втрати продукції та прибутку протягом періоду технічного пе-
реозброєння (реконструкції), а також віднімається первісна вар-
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тість необоротних активів, які вивільняються і передаються для 
використання на інші ділянки виробництва (підприємства). 

Залежно від мети проведення заходів (нарощування виробни-
чої потужності і збільшення випуску продукції; організація вироб-
ництва нових видів продукції; поліпшення якості продукції; під-
вищення техніко-технологічного рівня і скорочення поточних 
витрат за умови збереження обсягу виробництва; підвищення рі-
вня комплексності використання вихідної сировини; розв’язання 
соціально-екологічних проблем) вирізняють відповідні критерії 
оцінки ефективності технічного переозброєння (реконструкції). 

Слід додати, що є й інші, трудомісткіші, математичні методи: 
оптимізація строків служби основних засобів, моделі прийняття 
рішень про термін експлуатації і момент заміни. Вони ґрунту-
ються не на визначенні вигідності продовження експлуатації по-
рівняно з придбанням нового обладнання, а на розрахунках еко-
номічно доцільного його використання. Вибір методу розрахунку 
має бути адекватним меті, ситуації та наявній інформації, вико-
ристовуваному математико-аналітичному апарату. 

3. Планування вартості оновлення операційних необорот-
них активів за основними формами оновлення 

І. Загальний обсяг витрат на ремонтно-технічне обслугову-
вання діючих засобів праці в процесі поточного і капітального 
ремонту залежить від:  

♦ кількості ремонтів протягом фактичного строку їх експлуа-
тації;  

♦ собівартості кожного ремонту.  
Це означає, що для зменшення витрат на ремонт необхідно: 

по-перше, оптимізувати (звести до раціонального мінімуму) кіль-
кість ремонтів засобів праці протягом усього періоду їх функціо-
нування; по-друге, максимально зменшити витрати на проведен-
ня одного ремонту. Напрямом істотного зниження собівартості 
ремонтних робіт є підвищення організаційно-технічного рівня без-
посередньо ремонтного виробництва. Витрати на проведення ре-
монтних робіт визначаються у процесі складання планового кош-
торису витрат. 

ІІ. Вартість оновлення операційних необоротних активів за 
розширеного відтворення визначається у процесі складання біз-
нес-планів інвестиційних проектів розвитку підприємства. 

Інші особливості визначення вартості оновлення операційних 
необоротних активів підприємства полягають також в урахуванні 
ряду факторів, пов’язаних з характером оплати і відповідними 
способами їх отримання (у процесі заміни та застосування роз-
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ширених форм відтворення необоротних активів). До таких чин-
ників належать: ринкова вартість активу, витрати на доставку і 
встановлення, теперішня вартість майбутніх виплат за кредит на 
їх придбання тощо.  

6. Забезпечення ефективності використання необоротних 
активів 

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефектив-
ності виробництва можливе за умов інтенсифікації та оптимізації 
відновних процесів, кращого використання наявних необоротних 
активів підприємства. Метою таких заходів є підтримання належ-
ного технічного рівня підприємства, підвищення прибутковості і 
рентабельності, збільшення обсягів виробництва продукції без 
надмірних додаткових інвестицій, зниження витрат на обслуго-
вування та управління виробництвом. 

 

Напрями: 

� розроблення і дотримання підприємством власної стратегії технічного, 
організаційного та економічного розвитку; 
� підвищення інтенсивності та систематичності оновлення необоротних ак-
тивів підприємства, розроблення комплексних програм оновлення; 
� поліпшення структури необоротних активів, усунення наявних диспро-
порцій; 
� розроблення ефективної амортизаційної стратегії підприємства; 
� інтенсифікація виробничих процесів, використання сучасних технологій; 
� інтенсифікація екстенсивного й інтенсивного використання необоротних 
активів; 
� застосування прогресивних форм і методів організації виробництва 

 

Заходи: 

� удосконалення процесу обліку і руху необоротних активів; 
� систематичний аналіз стану і рівня використання необоротних активів; 
� забезпечення відповідності амортизаційного фонду потребам у простому 
відтворенні операційних необоротних активів; 
� інвестиційне забезпечення оновлення необоротних активів підприємства, 
достатнє для здійснення необхідного обсягу відновних процесів; 
� виведення з експлуатації зайвих, неефективно використовуваних засобів 
праці; 
� ширше використання об’єктів інтелектуальної власності; 
� збалансування виробничої потужності та програми випуску продукції; 
� автоматизація процесів управління виробництвом, створення баз да-
них з необоротних активів, запровадження систем підтримки прийняття 
рішень тощо. 
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Для об’єктивного оцінювання заходів, що проводяться в рам-
ках процесу управління ефективністю операційних необоротних 
активів, треба враховувати такі моменти: використання віднов-
ної вартості на момент оцінювання (враховує зміни умов вироб-
ництва, інфляцію); використання під час оцінювання залишкової 
вартості операційних необоротних активів (характеризує реальну 
вартість, ще не перенесену на вартість продукції, тобто враховує 
знос необоротних активів).  

Зростання ефективності використання операційних необорот-
них активів дає змогу скоротити потребу в них (за рахунок кра-
щого їх використання у часі та за потужністю). Отже, заходи, 
спрямовані на підвищення ефективності використання операцій-
них необоротних активів, мають на меті оптимізацію обсягів 
(скорочення потреб) їх фінансування, підвищення темпів еконо-
мічного розвитку підприємства шляхом раціонального викорис-
тання наявних виробничих і фінансових ресурсів.  

6.2. Управління оборотним капіталом 

Поки капітал не накопичений, прагнення 
до нього втомлює, якщо вже накопичений,  

він виснажує турботами — як ним управляти. 

Демокріт 

Особливості, класифікація  
та характеристика руху оборотних активів 

Оборотні активи підприємства є сукупністю товарно-
майнових цінностей, які обслуговують його виробничо-комер-
ційну діяльність і повністю споживаються в процесі одного опе-
раційного циклу. Частина капіталу підприємства (власного та по-
зикового), що інвестується у створення оборотних активів, 
називається оборотним капіталом. 

Здійснення обраного підприємством виду бізнес-діяльності потре-
бує розроблення та реалізації ефективної системи управління оборот-
ними активами. Останнє передбачає здійснення попередньої класи-
фікації оборотних активів за різними ознаками для подальшого 
визначення їх оптимального обсягу та структури. Виділяють чотири 
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основні класифікаційні ознаки групування оборотних активів (рис. 
6.6). 

Оборотні активи підприємства
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Рис. 6.6. Класифікація оборотних активів підприємства 

Залежно від характеру фінансових джерел формування обо-
ротні активи підприємства поділяють на:  

― валові; 
― чисті; 
― власні. 
Валові оборотні активи (ОА) — це загальний вартісний обсяг 

оборотних активів підприємства, сформованих за рахунок влас-
ного та позикового капіталу. Тобто величина валових оборотних 
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активів є вартісним вираженням усієї суми оборотного капіталу 
підприємства. 

Обсяг валових оборотних активів обчислюється за формулою 

ОА = А2 + А3, 

де А2 — підсумок другого розділу активу балансу підприємства;  
А3 — підсумок третього розділу активу балансу підприємства. 
Чисті оборотні активи (чистий робочий капітал) (ЧОА) — 

це частина активів підприємства, сформована за рахунок власно-
го капіталу і довгострокових кредитів. Загальний обсяг ЧОА роз-
раховується за формулою 

ЧОА = ОА – Зк (у вартісному виразі) 

або 

ЧОА = ВК + Зд – НА, 

де Зк — короткострокові поточні фінансові зобов’язання підпри-
ємства;  

ВК — власний капітал підприємства;  
Зд — величина довгострокових зобов’язань підприємства;  
НА — необоротні активи. 
Власні оборотні активи (власний оборотний капітал) 

(ОАвл) — частина оборотних активів підприємства, що сформована 
за рахунок власного капіталу підприємства. Розрахунок величини 
власного оборотного капіталу здійснюється за такою формулою: 

ОАвл = ОА – Зк – Зд 

або 

ОАвл = ЧОА – Зд. 

Отже, якщо підприємство не використовує довгострокових 
кредитних ресурсів, то обсяги чистих і власних оборотних акти-
вів збігаються. 

Класифікація оборотних активів підприємства за видами тіс-
но пов’язана з їх класифікацією за статтями бухгалтерського ба-
лансу підприємства. Виділяють шість основних видів оборотних 
активів підприємства: 

― запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів; 
― запаси незавершеного виробництва; 
― запаси готової продукції; 
― дебіторська заборгованість; 
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― грошові кошти; 
― інші види оборотних активів. 
Названі види оборотних активів підприємства об’єднують у 

дві класифікаційні групи залежно від характеру участі в опера-
ційному циклі підприємства: 

• оборотні активи, що використовуються у виробничому циклі 
підприємства; 

• оборотні активи, що функціонують у сфері обігу (фінансо-
вому циклі підприємства). 

Крім того, важливою є структуризація оборотного капіталу за 
ступенем ліквідності та ступенем ризику вкладення капіталу. 

Потреба підприємства в оборотному капіталі залежить від ба-
гатьох зовнішніх і внутрішніх факторів. Якщо в певний момент 
підприємство може зазнати впливу несприятливих факторів, то 
необхідно звернути увагу на таку можливість і готовність нести 
витрати з фінансування оборотного капіталу. 

За умови неспроможності фінансування підприємство проду-
кує екстенсивне зростання оборотного капіталу за рахунок бор-
гового утримання своєї конкурентоспроможності. 

Величина оборотного капіталу визначається потребами обслу-
говування як виробничої сфери, так і сфери обігу. За періодом 
функціонування оборотний капітал поділяють на постійний (сис-
темний) та змінний (варіативний). 

Є два підходи до визначення цих термінів. 
За першим підходом постійний оборотний капітал — це час-

тина грошових коштів, дебіторської заборгованості та виробни-
чих запасів, потреба в яких є відносно постійною впродовж усьо-
го операційного циклу. 

Стосовно другого підходу — це мінімальний обсяг оборотно-
го капіталу, який необхідний для організації виробничої діяль-
ності. 

Інакше кажучи, для здійснення своєї діяльності підприємство 
мусить мати відповідний постійний залишок грошей на розрахун-
ковому рахунку, певну величину виробничих запасів тощо. 

Змінна частина оборотного капіталу відображає додаткові по-
точні активи, необхідні в пікові (сезонні) періоди або в разі виник-
нення незапланованих змін. Наприклад, раптове значне збільшен-
ня (у момент сезонної реалізації або стрімкого зростання попиту) 
обсягів продажу зумовлює зростання дебіторської заборгованості. 
Аналогічна ситуація може виникати за додаткових витрат, необ-
хідних для оплати поставок сировини і матеріалів, навіть якщо це 
зумовлено зростанням ділової активності. 
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Схематично поділ оборотного капіталу на постійний і змінний 
зображено на рис. 6.7. 
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Рис. 6.7. Постійний і змінний оборотний капітал підприємства 

Отже, постійна частина оборотних активів підприємства ха-
рактеризує їх незмінний обсяг або величину необхідного мініму-
му для здійснення операційної діяльності. Величина постійної 
частини оборотних активів не залежить від сезонних коливань 
операційної діяльності підприємства. 

Змінна частина оборотних активів відображає обсяг сезонної 
потреби в них. Для ефективного управління змінною частиною 
оборотних активів у ній виділяють максимальну та мінімальну 
частини. 

Суттєвий вплив на обсяг, структуру та ефективність викорис-
тання оборотного капіталу підприємства має тривалість опера-
ційного циклу. 

Операційний цикл підприємства — це період повного обороту 
всієї суми оборотних активів, під час якого відбувається перехід 
їх з одного виду в інший (рис. 6.8). Розрахунок тривалості опера-
ційного циклу базується на визначенні періоду перебування інвес-
тованого оборотного капіталу на кожному з етапів обороту: 

ТОЦ = ТОм. з + ТОн. в + ТОг. п + ТОг. а + ТОд. з, 

де ТОЦ — тривалість операційного циклу підприємства, днів;  
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ТОм. з — період обороту середнього залишку запасів сирови-
ни, матеріалів і напівфабрикатів, днів; 

ТОн. в — період перебування оборотних активів у незаверше-
ному виробництві, днів; 

ТОг. п — період обороту середнього запасу готової продукції, 
днів;  

ТОг. а — період обороту середнього залишку грошових акти-
вів, днів;  

ТОд. з — тривалість інкасації дебіторської заборгованості, днів. 

Незавершене
виробництво

Запаси готової
продукції

Запаси
сировини,
матеріалів і

напівфабрикатів Оборотні
активи

Грошові кошти Дебіторська
заборгованість

 

Рис. 6.8. Процес руху оборотних коштів  
у рамках операційного процесу 

Особливістю функціонування оборотного капіталу підприємст-
ва є його перебування (у межах операційного циклу) в грошовій і 
товарно-матеріальній формах. Це зумовило поділ операційного 
циклу підприємства на виробничий та фінансовий цикли. 
Тривалість виробничого циклу (ТВЦ) розраховується за фор-

мулою 

ТВЦ = ТОм. з + ТОн. в + ТОг. п. 

Для розрахунку тривалості фінансового циклу (ТФЦ) вико-
ристовують таку формулу: 

ТФЦ = ТВЦ + ТОд. з + ТОг. а – ТОк. з, 
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де ТОк. з — тривалість обороту кредиторської заборгованості. 
Приклад. Визначити тривалість операційного, виробничого та 

фінансового циклів підприємства за даними табл. 6.3. 

Таблиця 6.3 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТРИВАЛОСТІ ОПЕРАЦІЙНОГО,  
ВИРОБНИЧОГО ТА ФІНАНСОВОГО ЦИКЛІВ 

Показник Середній період обороту, днів 

1. Виробничі запаси 15 

2. Незавершене виробництво 5 

3. Готова продукція 10 

4. Дебіторська заборгованість 12 

5. Грошові кошти 2 

6. Кредиторська заборгованість 10 

Розрахунок 

7. Тривалість виробничого циклу (1 + 2 + 3) 30 

8. Тривалість операційного циклу (7 + 4 + 5) 44 

9. Тривалість фінансового циклу (8 – 6) 34 

Формування політики управління  
оборотним капіталом підприємства 

Оборотний капітал підприємства характеризує загаль-
ну вартість ресурсів у грошовому виразі, інвестованих в оборотні 
активи підприємства. Інакше кажучи, оборотний капітал підприємс-
тва є вартісною субстанцією всіх видів його оборотних активів. 

Для підприємств сьогодні характерне боргове фінансування 
оборотного капіталу, коли понад 80 % оборотних активів покри-
ваються позиковими джерелами. 

Якщо на підприємстві темпи зростання оборотного капіталу 
перевищують темпи зростання товарної продукції, то пріоритет-
ним є вплив факторів екстенсивного зростання. Прогресивною є 
зворотна тенденція, яка зумовлює зростання оборотності капіталу. 

Чинники, що зумовлюють зміну оборотного капіталу, можна 
поділити на дві групи, а саме: 

Перша — зовнішні фактори: 
♦ тарифний; 
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♦ бюджетний; 
♦ фіскальний; 
♦ грошово-кредитний (інфляційний, девальваційний).  
Друга — внутрішні фактори: 
♦ опортуністичний; 
♦ інерційний; 
♦ конкурентний. 
Тарифний фактор, який викликає екстенсивне відтворення обо-

ротного капіталу, пов’язаний передусім з монопольною, неринково 
сформованою структурою сировинних, тарифоутворюючих галузей. 

Під час зростання величини оборотного капіталу за рахунок 
збільшення тарифних витрат необхідне додаткове залучення кош-
тів. У разі збільшення ціни продукції підприємство неминуче сти-
катиметься з проблемою неплатежів.  

Аналогічна ситуація виникає в разі збільшення виплат, пов’я-
заних із розрахунками з бюджетом, а також з фіскальною спря-
мованістю податкової системи. 

Вплив грошово-кредитних факторів на екстенсивне зростання 
оборотного капіталу проявляється через невідповідність внутріш-
ньої та світової структури цін, зростання інфляції, зміну валют-
них курсів, зниження купівельної спроможності населення. 

Вплив сукупності зовнішніх факторів на екстенсивне зростан-
ня оборотного капіталу доповнюється дією внутрішніх факторів. 

Сутність опортуністичного чинника полягає у штучному бор-
говому утриманні рівня фінансової незалежності суб’єктів госпо-
дарювання. 

Будь-яке зниження попиту на вітчизняну продукцію зумовлює 
екстенсивне зростання оборотного капіталу, що пояснюється ді-
єю інерційного чинника. 

Зміст конкурентного фактора, який призводить до неефектив-
ної структури оборотного капіталу, полягає в борговому утри-
манні підприємствами виробничої ніші за нездатності продукува-
ти конкурентні блага. 

Оскільки оборотний капітал є інвестицією підприємства в обо-
ротні активи, то загальний механізм управління ним проявляєть-
ся в системі управління оборотними активами підприємства. 

Система управління оборотним капіталом передбачає досяг-
нення таких цілей: 

• визначення обсягу і структури оборотного капіталу; 
• обґрунтування джерел його формування та співвідношень між 

ними; 
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• забезпечення безперебійної довгострокової виробничої та 
збутової діяльності;  

• підтримання оборотного капіталу в обсязі, необхідному для 
мінімізації поточних витрат;  

• забезпечення ліквідності, передусім своєчасне погашення 
короткострокових зобов’язань; 

• досягнення запланованих фінансово-економічних результа-
тів у поточному та перспективному періодах.  

По суті, стратегія і тактика управління оборотним капіталом 
мають забезпечувати пошук компромісу між ризиком втрати лік-
відності та гарантуванням певного рівня ефективного функціону-
вання. 

За нестачі оборотного капіталу наслідками можуть бути збої в 
роботі, втрата ліквідності, низький прибуток; у разі необґрунто-
ваного збільшення — зростання витрат на обслуговування, що 
призведе до зниження прибутковості (рис. 6.9). 

Величина оборотного капіталу

низька середня велика

П
ри

бу
то

к

 

Рис. 6.9. Взаємозв’язок обсягів прибутку  
та оборотного капіталу 

Отже, необхідним є пошук оптимальних співвідношень. Для 
цього слід розв’язувати два важливі завдання: 

1) забезпечення платоспроможності. Підприємство повинно 
мати достатньо коштів для виконання короткострокових зобо-
в’язань;  

2) забезпечення прийнятного обсягу, структури та рентабельнос-
ті оборотних активів. Це зумовлює необхідність розгляду кожно-
го управлінського рішення як з погляду рентабельності даного 
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оборотного активу, так і з позиції оптимальної структури оборот-
них активів. 

Ризик втрати ліквідності чи зниження ефективності викорис-
тання активів, пов’язані зі змінами обсягу та структури оборот-
ного капіталу, можуть бути зумовлені рядом обставин, а саме:  

• нестачею коштів на розрахунковому рахунку для ведення 
операційної діяльності за непередбачуваних подій, а також для 
здійснення ефективного інвестування; 

• нестачею власних кредитних ресурсів, пов’язаною, переду-
сім, з виникненням дебіторської заборгованості, яка має двояку 
природу. З одного боку, зростання обсягів продажу вищими тем-
пами порівняно з дебіторською заборгованістю свідчить про по-
зитивну тенденцію. З другого боку, навпаки, невиправдана дебі-
торська заборгованість зумовлює іммобілізацію власного оборот-
ного капіталу, а гранична її межа свідчить про наявність 
симптомів втрати ліквідності; 

• нестачею виробничих запасів, неоптимальний їх обсяг 
пов’язаний із ризиком додаткових витрат або навіть зупинкою 
виробництва; 

• завищеним обсягом оборотного капіталу (неконкуренто-
спроможні, залежалі товари, матеріальні ресурси «про запас»), 
що призводить до збільшення фінансових витрат. 

Ризик неспроможності до фінансування може бути зумовле-
ний низкою причин, головними з яких є: 

� високий рівень кредиторської заборгованості передовсім у 
разі купівлі виробничо-матеріальних ресурсів; 

� неоптимальне співвідношення між короткостроковими та 
довгостроковими джерелами позикових коштів. На практиці ду-
же часто саме довгострокові джерела, навіть з урахуванням їх 
вищої вартості, забезпечують за меншого рівня зростання ліквід-
ності вищу сукупну ефективність використання капіталу; 

� висока частка довгострокового позикового капіталу, який є 
порівняно з короткостроковим дорожчим і потребує більших ви-
трат на його обслуговування, зумовлює зниження суми прибутку. 
Надмірна короткострокова кредиторська заборгованість підви-
щує ризик втрати ліквідності, а надмірна частка довгострокових 
коштів — ризик зниження рентабельності. При цьому може ви-
никнути необхідність урахування інших факторів (інфляційних, 
умов кредитування тощо). 
Політика управління оборотними активами підприємства 

є складовою загальної фінансової стратегії підприємства. 
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Формування політики управління оборотними активами підп-
риємства є багатоступеневим процесом, основні етапи якого зоб-
ражено на рис. 6.10. 

Ретроспективний аналіз оборотних активів підприємства

Вибір базових моделей формування
оборотних активів підприємства

Вибір та обґрунтування шляхів оптимізації обсягу
та структури оборотних активів підприємства

Розроблення механізму підтримання ліквідності
оборотних активів підприємства

Вибір методів підвищення рентабельності
оборотних активів підприємства

Створення механізму мінімізації втрат оборотних
активів підприємства у процесі обігу

Вибір моделі фінансування окремих видів оборотних
активів та оптимізація структури джерел фінансування

Механізм формування політики управління
оборотними активами підприємства

 

Рис. 6.10. Етапи формування політики  
управління оборотними активами підприємства 

1. Ретроспективний аналіз оборотних активів підприємства 
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Основне завдання першого етапу формування політики управ-
ління оборотними активами — проведення аналізу оборотних ак-
тивів підприємства в попередньому (звітному, базовому) періоді 
(табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 

ПОСЛІДОВНІСТЬ АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА  
В ПОПЕРЕДНЬОМУ (ЗВІТНОМУ, БАЗОВОМУ) ПЕРІОДІ 

Етап аналізу Елемент аналізу 

1. Оцінювання динамі-
ки загального обсягу 
оборотних активів 

темпи зміни середньої суми оборотних активів; 
темпи зміни обсягу реалізації продукції; 
темпи зміни середньої суми всіх активів 

2. Вивчення динаміки 
складу окремих видів 
оборотних активів 

темпи зміни обсягу оборотних активів по кожно-
му виду; 
темпи зміни обсягу виробництва та реалізації про-
дукції; 
структурний аналіз оборотних активів підприєм-
ства за ступенем ліквідності 

3. Оцінювання оборот-
ності оборотних акти-
вів; визначення трива-
лості операційного, ви-
робничого та фінансово-
го циклів підприємства 

коефіцієнт оборотності; 
тривалість обороту 

4. Розрахунок рента-
бельності оборотних 
активів підприємства 

коефіцієнт рентабельності оборотних активів; 
модифікована модель Дюпона: 

Ро. а = Рр. п ⋅ Коб, 

де Ро. а — коефіцієнт рентабельності оборотних 
активів; 
Рр. п — коефіцієнт рентабельності реалізованої 
продукції; 
Коб — коефіцієнт оборотності оборотних активів 

5. Аналіз складу дже-
рел фінансування обо-
ротних активів підп-
риємства 

рівень фінансової стійкості підприємства 

У практиці менеджменту використовують різні критерії ефек-
тивного управління оборотним капіталом. Основними з них є такі: 

• мінімізація поточної кредиторської заборгованості, що при-
зводить до зниження ризику втрати ліквідності. Це потребує ви-
користання стратегії залучення довгострокового позикового ка-
піталу і наявності власного капіталу для фінансування більшої 
частки оборотного капіталу; 
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• мінімізація сукупних витрат фінансування на забезпечення 
діяльності підприємства оборотними ресурсами. При цьому пріо-
ритет надається короткостроковому кредитуванню, як дешевшо-
му джерелу фінансування. Для цього підходу характерним є ви-
сокий рівень ризику невиконання зобов’язань; 

• максимізація ринкової вартості компанії (бізнесу). Такий критерій 
є найбільш виваженим, оскільки передбачає необхідність формування 
системи управління оборотним капіталом як складової загальної стра-
тегії компанії. У зв’язку з цим будь-яке управлінське рішення, пов’я-
зане з формуванням або функціонуванням оборотного капіталу, роз-
глядається з погляду зростання ринкової вартості компанії (бізнесу). 

2. Вибір базових моделей формування оборотних активів 
підприємства 

Важливою складовою системи управління оборотним капіта-
лом є вибір джерел фінансування. 

Ю. Брігхем описав три можливі варіанти політики інвестуван-
ня в оборотний капітал (рис. 6.11): 

1) «спокійна», за якої має місце відносно великий рівень вироб-
ничих запасів, дебіторської заборгованості, коштів на розрахунково-
му рахунку і характерним є мінімальний рівень ризику та прибутку; 

2) «стримуюча», за якої величина оборотного капіталу є мінімаль-
ною, їй відповідає високий рівень ризику та прибуткового потенціалу; 

3) «поміркована», що є середнім варіантом. 

Виручка від реалізації продукції
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Рис. 6.11. Лінійний зв’язок між обсягами  
оборотного капіталу і виручки від реалізації продукції  

за різних варіантів політики інвестування (модель Ю. Брігхема) 

Застосовується також комплексний підхід до управління по-
точними активами (ПА) і поточними пасивами (ПП). Сутність 
такого підходу полягає, з одного боку, у визначенні достатньої 
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величини і раціональної структури ПА, а з іншого — у визначен-
ні обсягу та структури джерел їх фінансування. 

Найтиповішими, залежно від частки оборотних активів у загаль-
ній їх вартості, є такі варіанти політики формування оборотного 
капіталу (табл. 6.5). 
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Таблиця 6.5 

БАЗОВІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ  
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Тип моделі Характерна ознака Перевага Недолік 

Консервативна модель 

Зд = НА + ОА 

загальний обсяг оборот-
них активів складається з 
величини поточної пот-
реби в них та великих 
обсягів резервів 

повне задоволення потреб 
підприємства в оборотних 
активах;  
мінімізація операційних та 
фінансових ризиків; 
високий рівень рентабель-
ності оборотних активів 

збільшення періоду обо-
ротності оборотних акти-
вів;  
зниження ефективності ви-
користання оборотного ка-
піталу підприємства 

Помірна модель 

Зд = НА + ПОК + 0,5 ⋅ ВОК, 

де ПОК — постійний оборотний 
капітал; 
ВОК — варіативний оборотний 
капітал 

загальний обсяг оборот-
них активів складається 
з величини їх поточних 
потреб та необхідного об-
сягу їх страхових резер-
вів 

повне задоволення потреб 
підприємства в оборотних 
активах; 
оптимальне співвідношен-
ня рівня ризику та ефектив-
ності використання оборот-
ного капіталу підприємства; 
середній рівень рентабель-
ності оборотних активів 

Потреба в точному визна-
ченні необхідного обсягу 
страхового запасу 

Агресивна модель 

ВОК = Зп, 

де Зп — поточні зобов’язання 

Зд + ВК = НА + ПОК 

мінімізація всіх видів 
страхових резервів обо-
ротних активів 

високий рівень ефектив-
ності використання оборот-
них активів за умови від-
сутності зривів виробни-
чих планів 

чутливість обсягів вироб-
ництва та реалізації про-
дукції до впливу зовніш-
ніх і внутрішніх факторів; 
низький рівень рентабель-
ності оборотних активів 

3
0

3
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Кожному варіанту цієї політики має відповідати певний варі-
ант фінансування, а саме: агресивний — пріоритет у фінансуван-
ні надається короткостроковим пасивам; консервативний — від-
сутність або низька частка короткострокових пасивів; помірний — 
компромісний варіант, наявність середнього рівня короткостро-
кових і довгострокових пасивів. 

У сучасній економічній літературі крім трьох описаних моде-
лей формування оборотних активів виділяють четверту — найри-
зикованішу, ідеальну стратегію фінансування. Суть її полягає в 
тому, що оборотні активи фінансуються за рахунок поточних зо-
бов’язань, тому для їх покриття може виникнути потреба в реалі-
зації необоротних активів. Тобто для цієї моделі фінансування 
оборотних активів будуть справджуватися рівності: 

ОА = Зк, 

НА = Зд + ВК. 

У реальній господарській практиці така модель практично не 
застосовується, оскільки з погляду підтримки ліквідності вона є 
найризикованішою. 

Отже, для конкретного підприємства реальною може бути од-
на з трьох моделей стратегії фінансування оборотних активів: 
консервативна, поміркована чи агресивна. 

3. Вибір та обґрунтування шляхів оптимізації обсягу та 
структури оборотних активів підприємства 

Оптимізація обсягу оборотних активів залежить від обраної 
базової моделі формування оборотних активів підприємства. Ос-
новними шляхами оптимізації обсягів оборотних активів є обґрун-
тування тривалості їх обороту та визначення тривалості опера-
ційного циклу підприємства. Визначення тривалості операцій-
ного циклу є підставою для нормування періоду обороту та суми 
оборотних активів підприємства. 

Завершальним моментом процесу оптимізації обсягу оборот-
них активів є визначення загального обсягу оборотних активів 
підприємства на прогнозний (розрахунковий) період як суми їх 
обсягів за окремими видами: 

ОАо = Зс. м + Зн. в + Зг. п + ДЗ + Гк + Іо. а, (у вартісному виразі) 

де ОАо — оптимізований обсяг оборотних активів; 
Зс. м — величина запасів сировини та матеріалів на кінець роз-

рахункового періоду;  
Зн. в — величина незавершеного виробництва; 
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Зг. п — величина запасів готової продукції на кінець розрахун-
кового періоду; 

ДЗ — сума дебіторської заборгованості на кінець прогнозного 
періоду; 

Гк — сума грошових коштів на кінець розрахункового періоду; 
Іо. а — величина інших оборотних активів підприємства на кі-

нець розрахункового періоду. 
Оптимізація структури оборотних активів підприємства пе-

редбачає прогнозування обсягів їх постійної та змінної частин. Так, 
розрахунок обсягу змінної частини оборотних активів має надзви-
чайно важливе значення для підприємств із сезонним характером ви-
робництва (наприклад, підприємств агропромислового комплексу). 

Якщо операційна діяльність підприємства має сезонний (цик-
лічний) характер, то сезонний (циклічний) обсяг оборотних акти-
вів становитиме: 

2

OAОА
ОА minmax

сез

+= , (у вартісному виразі) 

де ОАсез — сезонна потреба підприємства в оборотних активах; 
ОАmах — максимальна річна потреба підприємства в оборот-

них активах; 
ОАmіn — мінімальна річна потреба підприємства в оборотних 

активах. 
Детальний розрахунок постійної та змінної частин оборотних 

активів підприємства складається з чотирьох етапів. 
Етап 1. Аналіз динаміки рівня оборотних активів (днів оборо-

ту або сума) за кілька останніх періодів через побудову графіка 
«циклічної» (сезонної) хвилі (рис. 6.12). 
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Рис. 6.12. Графік «циклічної» хвилі рівня  
оборотних активів підприємства 
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Етап 2. На основі величини середнього рівня оборотних акти-
вів підприємства визначають коефіцієнти невідповідності для мак-
симального та мінімального їх рівнів (кmах, кmіn): 

кmах = ОАmах / ОАс, кmіn = ОАmin / ОАс, 

де ОАmах — максимальний обсяг оборотних активів за поперед-
ній період (періоди);  

ОАс — середній обсяг оборотних активів за попередній період 
(періоди);  

ОАmin — мінімальний обсяг оборотних активів за попередній 
період (періоди). 
Етап 3. Визначений за графіком середній рівень оборотних 

активів підприємства та коефіцієнт невідповідності мінімального 
рівня дають можливість розрахувати величину постійної частини 
оборотних активів підприємства: 

ОАпост = ОАс ⋅ кmin, 

де ОАпост — величина постійної частини оборотних активів підп-
риємства; 

ОАс — середній обсяг оборотних активів підприємства за ана-
лізований період; 

кmin — коефіцієнт мінімального рівня оборотних активів. 
Етап 4. З метою ефективнішого управління оборотними акти-

вами підприємства в змінній їх частині виділяють максимальний 
та середній рівні: 

( ),ОАOA minmaxс
зм
max кк −⋅=  

/2,ОАOA зм
max

зм
с =  

де зм
maxOA  — максимальна величина змінної частини оборотних 

активів підприємства. 

Приклад. Розрахувати обсяг постійної та змінної (максималь-
ної та середньої величини) частини оборотних активів під- 
приємства, використовуючи дані про їх обсяг у звітному році 
(табл. 6.6).  
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Таблиця 6.6 

ОБСЯГ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Місяць Сума, тис. грн 

Січень 130 

Лютий 110 

Березень 120 

Квітень 130 

Травень 140 

Червень 145 

Липень 135 

Серпень 120 

Вересень 130 

Жовтень 135 

Листопад 125 

Грудень 125 

Усього 1545 

Розв’язання 
1. Будуємо графік «циклічної» хвилі зміни обсягу оборотних 

активів підприємства (рис. 6.13).  
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Рис. 6.13. Графік «циклічної» хвилі 
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2. Розраховуємо коефіцієнти невідповідності для максималь-
ного та мінімального рівнів: 

ОАс = 1545 : 12 = 128,8 тис. грн; 

кmax = 145 : 128,8 = 1,1; 

кmin = 110 : 128,8 = 0,85. 

3. Розраховуємо величину постійної частини оборотних активів:  

ОАпост = 128,8 ⋅ 0,85 = 109,48 тис. грн. 

4. Розраховуємо середній і максимальний рівень змінної час-
тини оборотних активів підприємства: 

( ) грн;тис.2,3285,01,18,128OAзм
mах =−⋅=  

.грнтис.1,1622,32OAзм
с =÷=  

4. Розроблення механізму підтримання ліквідності оборот-
них активів підприємства 

Підтримання необхідного рівня ліквідності оборотних активів 
підприємства має важливе значення для забезпечення оптималь-
ного рівня платоспроможності підприємства в прогнозному (роз-
рахунковому) періоді. Визначення обсягу та структури різних за 
рівнем ліквідності груп оборотних активів підприємства здійс-
нюється на основі його платіжного балансу. 

5. Вибір методів підвищення рентабельності оборотних ак-
тивів підприємства 

Перебування оборотного капіталу підприємства в тій чи іншій 
стадії операційного циклу характеризується відповідним рівнем 
його рентабельності. Підвищення загального рівня рентабельнос-
ті оборотних активів підприємства стає можливим завдяки своє-
часному використанню тимчасово вільних залишків грошових 
активів для формування прибуткового портфеля короткостроко-
вих фінансових вкладень. 

6. Створення механізму мінімізації втрат оборотних акти-
вів підприємства у процесі обігу 

З метою мінімізації втрат оборотних активів підприємства у 
процесі господарської діяльності необхідно постійно визначати 
ймовірність настання окремих видів економічних ризиків: 

― інфляційного ризику; 
― ризику, пов’язаного зі зміною кон’юнктури фінансового ринку; 
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― ризику неповернення дебіторської заборгованості; 
― ризику знищення запасів товарно-матеріальних цінностей 

тощо. 
7. Вибір моделі фінансування окремих видів оборотних ак-

тивів та оптимізація структури джерел фінансування 
Вибір базової моделі фінансування оборотних активів підпри-

ємства залежить від наявної на підприємстві політики формуван-
ня оборотного капіталу. Зміст політики зводиться до визначення 
достатнього рівня та раціональної структури оборотних активів 
підприємства та джерел фінансування цих активів. Базові моделі 
політики фінансування оборотних активів підприємства є допов-
ненням до принципових підходів до формування цих активів, які 
поділяються на: 

― консервативний підхід; 
― помірний підхід; 
― агресивний підхід. 
Поєднання різних моделей політики формування оборотних 

активів з моделями політики їх фінансування відображається в 
матриці вибору політики комплексного оперативного управління 
оборотними активами (ПКУОА) підприємства (рис. 6.14). 

Розрахунковими параметрами політики управління оборотни-
ми активами підприємства є така система фінансових нормативів: 

♦ норматив власних оборотних активів підприємства; 
♦ система нормативів оборотності різних видів оборотних 

активів; 
♦ нормативи тривалості обороту різних видів оборотних акти-

вів; 
♦ система коефіцієнтів ліквідності оборотних активів; 
♦ нормативне співвідношення окремих джерел фінансування 

оборотних активів.  

Політика  
фінансування 
оборотних  
активів 

Політика формування оборотних активів 

консервативна помірна агресивна 

Агресивна несумісні помірна ПКУОА агресивна ПКУОА 

Помірна помірна ПКУОА помірна ПКУОА помірна ПКУОА 

Консервативна консервативна ПКУОА помірна ПКУОА несумісні 

Рис. 6.14. Матриця вибору політики комплексного  
оперативного управління оборотними активами підприємства 
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Класифікація оборотних активів підприємства за окремими 
видами зумовлює виокремлення автономної політики управління 
кожним із цих видів (рис. 6.15). 

Загальна політика
управління оборотними
активами підприємства

Політика управління
дебіторською
заборгованістю

Політика
управління
запасами

Політика
управління
грошовими
активами

 

Рис. 6.15. Складові загальної політики  
управління оборотними активами підприємства 

Управління запасами підприємства 

Механізм управління запасами підприємства має ком-
плексний характер, оскільки він функціонує на зрізі двох важли-
вих напрямів діяльності підприємства — виробничого менеджмен-
ту та маркетингу. Політика управління запасами є складовою 
загальної політики управління оборотними активами підприємст-
ва. Її завданнями є: 

• задоволення виробничих потреб для забезпечення безпере-
бійного функціонування підприємства; 

• збільшення оборотності всіх категорій запасів підприємства; 
• мінімізація надлишків запасів товарно-матеріальних цінностей; 
• зниження ризику, пов’язаного із псуванням, старінням та 

іншими втратами запасів; 
• зниження затрат на зберігання запасів; 
• оптимізація структури запасів і строків їх формування з ме-

тою вивільнення фінансових ресурсів та реінвестиції їх в інші види 
активів.  

Процес формування політики управління запасами складаєть-
ся з кількох послідовних етапів (рис. 6.16). 
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На першому етапі здійснюється діагностика запасів товарно-
матеріальних цінностей попереднього (базового, звітного) періоду, 
яка передбачає проведення низки послідовних процедур, а саме: 

Діагностика запасів товарно-матеріальних
цінностей попереднього (базового, звітного) періоду

Визначення цілей та пріоритетів стратегії
формування запасів

Оптимізація загального обсягу запасів підприємства

Визначення та обґрунтування обсягу основних груп
запасів товарно-матеріальних цінностей

Вибір оптимальної системи контролю за рухом
запасів на підприємстві

Розроблення та реалізація ефективної системи
фінансового обліку

Етапи формування політики управління запасами
підприємства

 

Рис. 6.16. Основні етапи формування  
політики управління запасами підприємства 

перша — визначення темпів зміни всього обсягу запасів товар-
но-матеріальних цінностей у попередньому (базовому, звітному) 
періоді; аналіз динаміки частки запасів у загальному обсязі обо-
ротних активів підприємства; 
друга — аналіз структури запасів за їх видами; діагностика 

сезонних коливань їх обсягів; 
третя — розрахунок показників оборотності різних видів і 

груп запасів підприємства; 
четверта — визначення та аналіз витрат на обслуговування 

запасів товарно-матеріальних цінностей. 
На другому етапі визначаються цілі та пріоритети стратегії 

формування запасів підприємства. Визначення цілей та пріорите-
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тів стратегії формування запасів підприємства має важливе зна-
чення для подальшого розроблення ефективної системи управ-
ління ними. Конкретні цілі стратегії формування запасів підпри-
ємства зумовлюються особливостями його виробничо-комерцій-
ної діяльності. До їх базового переліку входять: 

• забезпечення поточних виробничих потреб підприємства 
необхідним обсягом сировини, матеріалів і напівфабрикатів; 

• створення оптимального запасу готової продукції; 
• формування оптимальних сезонних запасів товарно-матері-

альних цінностей. 
Третій етап передбачає оптимізацію загального обсягу запа-

сів підприємства. 
У вітчизняній практиці для визначення необхідного обсягу 

оборотного капіталу, який потрібно інвестувати в запаси товар-
но-матеріальних цінностей, використовують механізм норму-
вання запасів. Точність розрахунку нормативу оборотних кош-
тів у запасах залежить від правильного визначення норм запасу 
матеріальних ресурсів (транспортних, підготовчих, резервних — 
для виробничих запасів, норм запасів на складі — для готової 
продукції). На підприємствах із сезонним характером роботи, а 
також у разі потреби, зумовленої особливостями виробничої ді-
яльності, використовується механізм створення сезонних запа-
сів і запасів цільового призначення. Оптимальний обсяг запасів 
підприємства розраховується для кожного виду й окремої асор-
тиментної групи.  

Розрахунок оптимальної величини запасів здійснюється за 
формулою 

( ) ,ЗЗОВНЗ пц.сездзп.опт ++⋅= (у вартісному виразі) 

де оптЗ  — оптимальна сума запасів на кінець розрахункового пе-

ріоду; 
Нп. з — норматив поточного зберігання запасів, днів обороту; 
ОВд — добовий обсяг виробництва (для сировини та матеріа-

лів) чи реалізації (для продукції); 
сезЗ — величина сезонного зберігання запасів; 

Зц. п — обсяг запасів цільового призначення. 
За умов нестабільної економіки дуже важко визначити точну 

норму запасу і відобразити реальну вартість використаних у про-
цесі виробництва товарно-матеріальних цінностей. Тому рекомен-
дується розраховувати необхідний обсяг оборотного капіталу, 
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який інвестується в запаси підприємства, на основі даних про се-
редній залишок товарно-матеріального запасу й собівартості оди-
ниці продукції. При цьому середню інвестицію у виробничі запа-
си (ІВЗс) рекомендується визначати за формулою 

,
2С

З
ІВЗ цм.т

с
−=  

де Зт-м. ц — сума залишків запасів товарно-матеріальних ціннос-
тей на початок і кінець періоду;  

С — собівартість одиниці продукції. 
Визначення та обґрунтування обсягу основних груп запасів 

товарно-матеріальних цінностей здійснюється на четвертому 
етапі. 

Аналітична робота на цьому етапі пов’язана з попереднім роз-
поділом усієї сукупності товарно-матеріальних цінностей на гру-
пи. За умови нормального перебігу виробничого циклу підприєм-
ства (відсутності виробничих збоїв і простоїв) запаси підпри-
ємства поділяють на три групи: виробничі запаси, обсяги незавер-
шеного виробництва та запаси готової продукції. 

Для кожної з цих груп визначають поточний обсяг запасів, ви-
користовуючи відповідні розрахункові моделі. Теорія управління 
запасами інтенсивно розвивалася в останні 50—60 років. За цей 
час у науці та практиці розроблялись і досліджувались різноманіт-
ні моделі, що ґрунтувалися на теорії оптимального управління, 
дослідженні операцій, математичному програмуванні, теорії ймовір-
ностей та математичній статистиці. 

Значного поширення набули такі детерміновані однотипні ев-
ристичні методики: 

� японська модель «Канбан»; 
� американська модель «МИР» (планування матеріальних ре-

сурсів); 
� система ZI (нульовий запас).  
Проте класичною вважається «Модель економічно обґрунто-

ваного обсягу замовлення» (Есоnomіс ordering quantity — EOQ-
model). Універсальність цієї моделі полягає в тому, що вона може 
використовуватися для оптимізації обсягу як виробничих запасів, 
так і запасів готової продукції. Головним критерієм цієї моделі є 
мінімізація сукупних операційних витрат на купівлю (включаючи 
витрати на транспортування та приймання матеріалів) та збері-
гання запасів підприємства. 
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Витрати на купівлю запасів називають операційними витрата-
ми на розміщення замовлення. Для визначення річних витрат на 
розміщення замовлення використовується формула 

Зр. з = ОВС ⋅ ВРЗс / ВППс, 

де Зр. з — величина операційних витрат на розміщення замовлен-
ня (у вартісному виразі);  

ОВС — обсяг виробничого споживання сировини та матеріа-
лів у періоді, що аналізується; 

ВРЗс — середня вартість розміщення одного замовлення;  
ВППс — середня величина однієї партії поставки товарно-

матеріальних цінностей. 
Загальна сума операційних витрат на розміщення замовлення 

мінімізується за умови незмінного обсягу виробничого спожи-
вання та середньої вартості розміщення одного замовлення. Од-
нак збільшення величини однієї партії поставки, за умови не-
змінності обсягу споживання, призводить до зростання витрат на 
зберігання товарів на складі. Крім того, якщо для формування за-
пасів підприємство використовує кредитні ресурси, то витрати на 
зберігання збільшуються також на величину процентів, що спла-
чуються за вкладений у запаси позиковий капітал. 

Наприклад, якщо сировина та матеріали купуються один раз 
на два місяці, то середня величина запасу (термін зберігання на 
складі) становитиме 30 днів. Зниження обсягу поставки у два ра-
зи зменшить удвічі й середню величину періоду складського збе-
рігання запасів (з 30 до 15 днів). Графічне відображення зазначе-
ної ситуації подано на рис. 6.17 (а, б).  

Загальна величина операційних витрат на зберігання запасів 
на складі визначається за формулою 

2

ВBПП
З зc

з

⋅= , 

де Зз — сума операційних витрат на зберігання запасів на складі; 
ВППс — середня величина однієї партії поставки; 
Вз — вартість зберігання одиниці запасів у періоді, що аналі-

зується. 
Операційні витрати на зберігання запасів на складі мінімізу-

ються в разі зниження середньої величини однієї партії (за умови 
незмінної вартості зберігання одиниці запасів). 

Отже, між величиною витрат на розміщення замовлення та 
витратами на зберігання придбаних запасів має місце обернена 
залежність. Для отримання оптимальної пропорції між величи-
нами цих видів витрат використовують модель. 
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Оптимальна середня величина партії поставки запасів визна-
чається за формулою 

,
В

BPЗOBC2
ОBП

з

с
с

⋅⋅
=  

де ОВПс — оптимальна середня величина партії поставки; 
ОВС — обсяг виробничого споживання товарів (сировини і 

матеріалів) в аналізованому періоді; 
ВРЗс — середня вартість розміщення одного замовлення; 
Вз — вартість зберігання одиниці товарів (сировини матеріа-

лів) за період, що аналізується. 
Оптимальний середній обсяг виробничого запасу визначається 

за такою формулою: 

ВЗс = ОВПс / 2, 

де ВЗс — оптимальний середній обсяг виробничих запасів сиро-
вини і матеріалів (у вартісному виразі). 
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Рис. 6.17. Залежність періоду зберігання  
запасу від величини партії поставки 
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Графічне зображення точки оптимальної середньої величини 
партії поставки запасів (точки ЕОQ < 3) подано на рис. 6.18. 

В
ит

ра
ти Загальна сума

операційних витрат

Сума витрат
на зберігання

запасів

Сума витрат на розміщення
замовлення

Величина партії поставкиТочка EOQ  

Рис. 6.18. Схема визначення оптимального  
обсягу замовлення 

Приклад. Обсяг річного виробничого споживання матеріалу 
«А» становить 22 тис. грн. Середня вартість розміщення одного 
замовлення — 10 грн, а середня вартість зберігання одиниці за-
пасів — 5 грн. Визначити оптимальну середню величину партії 
поставки та оптимальний середній обсяг виробничого запасу ма-
теріалу у вартісному виразі. 

Використовуючи механізм розрахунку за моделлю ЕОQ, отри-
маємо: 

;297
5

01000222
ОBПс ≈⋅⋅=  

ВЗс = 297 ÷ 2 = 148,5 грн. 

Описана модель ЕОQ використовується також для визначення 
оптимальної середньої величини партії готової продукції та оп-
тимального обсягу запасу готової продукції. 

П’ятий етап передбачає вибір оптимальної системи контро-
лю за рухом запасів на підприємстві. Система контролю за рухом 
запасів є складовою механізму фінансового контролінгу підпри-
ємства. Її основне завдання полягає у своєчасному розміщенні 
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замовлень на поповнення запасів та оптимальному використанні 
обсягу сформованих видів запасів. 

Світовий досвід свідчить, що використовувана на підприємст-
ві система контролю запасів має бути оперативною і базуватися 
на таких принципах: 

� замовляти ті товарно-матеріальні цінності, які будуть викорис-
тані у виробничому процесі чи комерційній діяльності підприємства; 

� підтримувати мінімальний рівень запасів, який відповідає об-
сягам продажу і термінам подання замовлень на поповнення запасів; 

� для зберігання запасів використовувати конкретну систему 
складування; 

� чітко маркувати запаси; 
� періодично організовувати інвентаризацію запасів; 
� дотримуватись установлених правил поставки-приймання-

складування запасів. 
У практиці зарубіжних компаній набули поширення такі сис-

теми контролю за рухом запасів: 
― «система АВС»; 
― ХYZ-аналіз. 
Суть «системи АВС» полягає в поділі всіх видів запасів підп-

риємства на три групи залежно від таких основних параметрів: 
• вартості запасів; 
• величини та періодичності виробничого споживання; 
• рівня значущості для забезпечення нормальної операційної 

діяльності підприємства. 
Типовий поділ запасів на три категорії за зазначеними ознака-

ми подано в табл. 6.7. 

Таблиця 6.7 

КАТЕГОРІЇ ПОДІЛУ ЗАПАСІВ ЗА «СИСТЕМОЮ АВС» 

Категорія 
(група) 
запасів 

Характеристика  
групи запасів 

Особливості  
контролю запасів 

«А» 
запаси матеріалів найвищої вар-
тості з тривалим періодом за-
мовлення 

управління здійснюється за до-
помогою моделі ЕОСГ. Жорстка 
система контролю за переліком 
видів запасів, що належать до 
даної категорії 

«В» 
запаси середнього рівня вартості 
та значущості для операцій-
ного процесу підприємства 

помісячний контроль 

«С» менш вагомі за вартістю запаси  
великий обсяг закупівлі з кварталь-
ною періодичністю контролю 
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Приклад. Фірма «Імпекс» спеціалізується на виготовленні ме-
блів для офісів. Використовуючи дані про обсяг виробничого 
споживання запасів та ціну (табл. 6.8), здійснити їх групування за 
«системою АВС» та обґрунтувати управлінські рішення щодо си-
стеми контролю за запасами фірми. 

Таблиця 6.8 

РІЧНІ ОБСЯГИ ТА ЦІНИ ОДИНИЦЬ  
ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Код  
запасів 

Річний обсяг виробничого  
споживання запасу (натуральні одиниці) Ціна одиниці запасу, грн 

001 200 80,00 

002 300 260,00 

003 620 124,00 

004 130 40,00 

005 1000 19,00 

006 1200 82,50 

007 50 13,80 

008 100 60,00 

009 600 50,80 

010 450 32,40 

011 120 5,00 

012 700 1,90 

Розв’язання 
1. Обираємо критерії групування запасів підприємства у групи 

«А», «В» та «С». Виходячи з наданої інформації такими критері-
ями будуть: 

для групи «А» — запаси, вартісний та фізичний обсяги річно-
го споживання яких значно перевищують середні значення за 
всіма найменуваннями; 
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для групи «В» — запаси, вартісний та фізичний обсяги річно-
го споживання яких близькі до середніх значень за всіма найме-
нуваннями; 

для групи «С» — запаси, вартісний та річний обсяги річного 
споживання яких набагато менші від середніх значень за всіма 
найменуваннями. 

2. Визначаємо частку обсягу річного споживання кожного 
найменування запасів у загальному їх річному обсязі (у вартіс-
ному вираженні) (табл. 6.9). 

Таблиця 6.9 

РОЗРАХУНОК ЧАСТКИ ОКРЕМИХ НАЙМЕНУВАНЬ ЗАПАСІВ  
У ЗАГАЛЬНІЙ ВАРТОСТІ ЇХ РІЧНОГО СПОЖИВАННЯ 

Код 
запасів 

Ціна  
одиниці 

запасу, грн 

Річний обсяг  
виробничого  

споживання запасу, грн 

Вартість річного  
споживання  
запасу, грн 

Частка в загальній 
вартості річного 
споживання, % 

001 80,00 200 16 000 4,6 

002 260,00 300 78 000 22,4  

003 124,00 620 76 880 22,1 

004 40,00 130 5200 1,5 

005 19,00 1000 19 000 5,4 

006 82,50 1200 99 000 28,5 

007 13,80 50 690 0,2 

008 60,00 100 6000 1,7 

009 50,80 600 30 480 8,8 

010 32,40 450 14 580 4,2 

011 5,00 120 600 0,2 

012 1,90 700 1330 0,4 

Усього — 5470 347 760 — 
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3. Виходячи з отриманих даних, поділяємо запаси на три гру-
пи. Розрахунки підтверджують, що у структурі запасів підприєм-
ства є найменування, вартісний обсяг річного споживання яких 
дуже високий, і запаси з низьким вартісним обсягом річного 
споживання. Тому доцільно сформувати такі групи запасів 
(табл. 6.10): група «А» — запаси з найвищою часткою в загаль-
ному обсязі річного виробничого споживання та, відповідно, ви-
сокими цінами; група «В» — запаси із середньою часткою в річ-
ному обсязі споживання та, відповідно, середнім рівнем цін; 
група «С» — запаси, частка яких та ціни є найменшими. 

Таблиця 6.10 

КАТЕГОРІЇ ПОДІЛУ ЗАПАСІВ  
ФІРМИ «ІМПЕКС» ЗА МЕТОДОМ «АВС» 

Категорія  
(група) запасів 

Характеристика групи запасів 
Перелік найменувань 

(кодів) запасів 

«А» 
запаси з високими цінами за одиницю 
(від 80 до 280 грн) та часткою річного 
вартісного обсягу споживання (> 20 %) 

002, 003, 006 

«В» 

запаси із середньою ціною за одиницю 
(від 10 до 80 грн) та часткою річного 
вартісного обсягу споживання (від 1 до 
20 %) 

001, 004, 005, 008, 
009, 010 

«С» 
запаси з низькою ціною за одиницю 
(менше 10 грн) та часткою річного вар-
тісного обсягу споживання (< 1 %) 

007, 011, 012 

Використання ХYZ-аналізу для організації системи контролю 
за рухом запасів передбачає поділ їх відповідно до структури їх 
споживання: 

― група X — матеріали, споживання яких має постійний ха-
рактер; 

― група Y — запаси, споживання яких є сезонним; 
― група Z — запаси, споживання яких є нерегулярним.  
Така класифікація запасів дає змогу підвищити ефективність 

прийняття рішень щодо їх закупівлі та складування. 
Завершальний, шостий етап спрямований на розроблення та 

реалізацію ефективної системи фінансового обліку запасів. 
Значний вплив на величину фінансових результатів від реалі-

зації продукції підприємства справляє вибір методу оцінювання за-
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пасів і розрахунок фактичної собівартості задіяних у виробництві 
матеріальних ресурсів. Особливої актуальності це питання набу-
ває за умов інфляційної економіки, коли виникає потреба в кори-
гуванні цін матеріально-технічних ресурсів. Відсутність механіз-
му коригування цін на запаси призводить до заниження їх реаль-
ної вартості, а відповідно й обсягу авансованого для їх створення 
оборотного капіталу. 

Для оцінювання вартості запасів згідно зі стандартними прин-
ципами обліку підприємство може використовувати один із двох 
принципів оцінювання вартості запасів. 

Перший принцип називається «ФІФО» («першим надійшов — 
першим вибув») і передбачає рух товарів, за якого вартість това-
ру, придбаного першим, насамперед включається у собівартість. 
Другий умовний принцип має назву «ЛІФО» («останнім надій-
шов — першим вибув») і передбачає, що в собівартість передусім 
включається вартість товарів, придбаних останніми. 

За стабільних цін питання про вибір між цими двома принци-
пами стає несуттєвим, оскільки собівартість товарів за методом 
ЛІФО чи ФІФО практично визначається однаково. За високої 
інфляції точніше оцінювання запасів товарно-матеріальних цін-
ностей на підприємстві забезпечує метод ЛІФО. У разі вико-
ристання цього методу дорожчі товари (ті, що придбані остан-
німи) включаються в собівартість першими. Тому вартість 
запасів товарно-матеріальних цінностей на кінець звітного пе-
ріоду визначається з урахуванням використаних запасів, оціне-
них за останніми цінами. 

Управління дебіторською заборгованістю 

Дебіторська заборгованість є одним із вагомих напря-
мів інвестування оборотного капіталу. Її виникнення пов’язане 
з особливостями наявних форм розрахунків між підприємства-
ми та періодом, який минає від моменту відвантаження про- 
дукції, виконання робіт, надання послуг до моменту повної їх 
оплати. 

Політика управління дебіторською заборгованістю є важли-
вою складовою загальної політики управління оборотними акти-
вами підприємства, а також складовою маркетингової політики. 
Основне її завдання полягає в розширенні обсягу реалізації про-
дукції підприємства, оптимізації загального обсягу заборгованос-
ті покупців і забезпеченні своєчасної її інкасації. 
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На рівень дебіторської заборгованості підприємства основний 
вплив мають фактори зовнішнього середовища, а також чинна на 
підприємстві політика надання комерційних кредитів і проведен-
ня інкасації розрахунків із покупцями. 

Під управлінням дебіторською заборгованістю слід розуміти 
такі дії: 

• визначення політики надання кредиту та інкасації для різних 
груп покупців і видів продукції; 

• аналіз і ранжування покупців залежно від обсягів реалізова-
ної їм продукції, історії кредитних відносин і запропонованих 
умов розрахунку; 

• контроль розрахунків з дебіторами за відстроченими чи про-
строченими заборгованостями; 

• визначення способів прискорення інкасації боргів і зменшення 
безнадійних боргів; 

• обґрунтування умов продажу, які забезпечують гарантоване 
одержання грошових коштів; 

• прогноз платежів від дебіторів на основі коефіцієнтів інкасації. 
Політика надання кредиту та інкасації передбачає необхід-

ність прийняття управлінських рішень з питань: 
 надання кредиту за умови прийнятного рівня ризику;  
 контролю за балансом дебіторської та кредиторської забор-

гованостей; 
 строків кредитування; 
 можливої величини знижок; 
 рівня допустимих витрат у разі виникнення простроченої та 

безнадійної заборгованості, а також за можливого використання 
факторингу. 

Отже, в основу управління дебіторською заборгованістю пок-
ладено два підходи: 

1) порівняння додаткового прибутку, пов’язаного з тією чи 
іншою схемою фінансування, з витратами та збитками, зумовле-
ними зміною політики реалізації продукції підприємства; 

2) порівняння та оптимізація величини та строків дебіторської 
заборгованості за такими факторами: 

― рівнем кредитоспроможності; 
― періодом відстрочення платежу; 
― стратегією знижок; 
― доходами та витратами при інкасації заборгованості. 
Послідовність формування та реалізації політики управління 

дебіторською заборгованістю підприємства охоплює сім основ-
них етапів, які зображено на рис. 6.19. 
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Діагностика стану дебіторської заборгованості підприємства
в попередньому (базовому, звітному) періоді

Формування принципів кредитної політики підприємства
щодо покупців продукції

Визначення та обґрунтування обсягу фінансових ресурсів,
інвестованих у дебіторську заборгованість

Створення системи кредитних умов та процедури інкасації
дебіторської заборгованості

Розроблення стандартів оцінювання та ранжування покупців
залежно від умов надання кредиту

Створення механізму використання сучасних форм
рефінансування дебіторської заборгованості

Розроблення системи контролю за рухом та своєчасною
інкасацією дебіторської заборгованості

Етапи формування політики управління дебіторською
заборгованістю підприємства

 

Рис. 6.19. Етапи формування політики управління  
дебіторською заборгованістю підприємства 

1. Діагностика стану дебіторської заборгованості підпри-
ємства в попередньому (базовому, звітному) періоді 

На цьому етапі проводять ґрунтовний аналіз та оцінювання рів-
ня і складу дебіторської заборгованості підприємства, сформова-
ної за попередні періоди, а також розраховують ефективність вкла-
деного в неї оборотного капіталу. З цією метою здійснюють 
поділ дебіторської заборгованості покупців на дві групи: 

1) дебіторська заборгованість за товарним (комерційним) кре-
дитом; 

2) дебіторська заборгованість за споживчим кредитом. 
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Оцінювання рівня дебіторської заборгованості підприємства 
за попередній період здійснюється на основі коефіцієнта відво-
лікання оборотних активів у дебіторську заборгованість: 

Кв. о. а = ДЗ / ОА, 

де Кв. о. а — коефіцієнт відволікання оборотних активів підприєм-
ства в дебіторську заборгованість; 

ДЗ — загальний обсяг дебіторської заборгованості підпри-
ємства; 

ОА — величина оборотних активів підприємства. 
Розрахунок цього показника дає можливість оцінити вплив 

рівня дебіторської заборгованості на структуру оборотного ка-
піталу. Наприклад, зменшення частки дебіторської заборгова-
ності в загальному обсязі оборотних активів можна оцінити 
позитивно, якщо обсяги реалізованої продукції при цьому не 
зменшувалися. 

Для визначення рівня дебіторської заборгованості окремо за 
різними видами заборгованості покупців (окремо по комерційному 
та споживчому кредитах) розрахунок коефіцієнта здійснюється 
окремо для кожної з цих груп. У чисельнику, відповідно, буде сума 
заборгованості за конкретним видом (комерційним чи споживчим) 
кредитом. 

Аналіз на цьому етапі продовжується визначенням коефіцієн-
та погашення дебіторської заборгованості (середнього періоду 
інкасації дебіторської заборгованості) (Кп. д. з) та показника її 
оборотності в аналізованому періоді (ко. д. з): 

Кп. д. з = ДЗс / Од, 

де ДЗс — середній залишок дебіторської заборгованості підпри-
ємства (загалом і за окремими її видами);  

Од — величина добового обороту реалізації продукції в аналі-
зованому періоді; 

ко. д. з = Рзаг / ДЗс, 

де Рзаг — величина обсягу реалізації за аналізований період; 
ДЗс — середній залишок дебіторської заборгованості підпри-

ємства (загалом і за окремими її видами). 
Важливим аспектом аналізу на даному етапі є також вивчення 

динаміки складу дебіторської заборгованості за окремими «віко-
вими групами» (за строками інкасації). Для цього будують графік 
«динаміки старіння» дебіторської заборгованості (рис. 6.20). 



 326

Ч
ас

тк
а 
де

бі
то

рс
ьк

ої
 з
аб

ор
го

ва
но

ст
і, 

%

«Вікові групи»

Строк дебіторської заборгованості, днів

0 0—15 16—30 31—45 46—60 >60

 

Рис. 6.20. Графік «вікових груп» дебіторської  
заборгованості підприємства 

На підставі проведеної класифікації дебіторської заборговано-
сті за віковими групами виокремлюють дві її категорії: 

― сумнівну дебіторську заборгованість; 
― безнадійну дебіторську заборгованість. 
Їх рівень визначають за допомогою коефіцієнта простроче-

ності дебіторської заборгованості (кд. з) та показника, що ха-
рактеризує середній «вік» простроченої дебіторської заборго-
ваності (ППд. з): 

кд. з = ДЗпр / ДЗ, 

де ДЗпр — обсяг простроченої дебіторської заборгованості; 
ДЗ — загальний обсяг дебіторської заборгованості; 

ППд. з = ДЗпр / Од. о, 

де ДЗп. р — середній залишок несплаченої в строк дебіторської 
заборгованості (сумнівної, безнадійної) за аналізований період; 

Од. о — величина добового обороту за обсягом реалізації про-
дукції в аналізованому періоді. 

Закінчується аналіз на першому етапі розрахунком величини 
ефекту (Е) від інвестування оборотного капіталу в дебіторську 



 327

заборгованість і визначенням коефіцієнта ефективності інвес-
тованого в дебіторську заборгованість оборотного капіталу (ке). 
Розрахунок величини ефекту здійснюється за формулою  

Е = Пд. з – ПЗд. з – ФВд. з, (у вартісному виразі) 

де Пд. з — додатковий прибуток підприємства від збільшення об-
сягів реалізації за рахунок надання комерційного та споживчого 
кредиту;  

ПЗд. з — поточні затрати підприємства, пов’язані з виникнен-
ням дебіторської заборгованості;  

ФВд. з — величина прямих фінансових втрат від неповернення 
боргу покупцями. 

ке = Е / ДЗс, 

де ДЗс — середній залишок дебіторської заборгованості за розра-
хунками з покупцями в аналізованому періоді. 

2. Формування принципів кредитної політики підприємст-
ва щодо покупців продукції 

Використання механізму відстрочення платежу є досить по-
ширеним явищем у практиці підприємницької діяльності. Проте 
для ефективного використання механізму комерційного чи спо-
живчого кредитування підприємству необхідно розробити ефек-
тивну кредитну політику щодо покупців продукції. Основними 
аспектами цієї політики є: 

� вибір типу кредитної політики; 
� вибір форми реалізації продукції в кредит. 
Маневреність підприємства в межах кредитної політики зале-

жить від загального рівня ефективності його бізнес-діяльності, 
конкурентоспроможності, рівня задоволення попиту на продук-
цію та фінансових можливостей покупців. 

Вибір типу кредитної політики залежить від прийнятного для 
підприємства співвідношення рівнів дохідності та ризику кредит-
ної діяльності. Вирізняють три типи кредитної політики: 

♦ консервативна (жорстка); 
♦ помірна; 
♦ агресивна. 
Консервативна (жорстка) кредитна політика ґрунтується 

на принципі мінімізації кредитного ризику шляхом: 
� скорочення кола покупців, яким надається комерційний (спо-

живчий) кредит; 
� мінімізації строків і обсягу кредиту; 
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� встановлення жорстких умов надання кредиту; 
� підвищення вартості кредиту; 
� використання жорстких методів інкасації дебіторської за-

боргованості. 
Помірна кредитна політика орієнтована на середній рівень 

кредитного ризику в разі продажу продукції з відстроченням пла-
тежу. 
Агресивна кредитна політика спрямована на максимізацію 

додаткового прибутку за рахунок розширення обсягу реалізації 
продукції в кредит незалежно від рівня кредитного ризику. Основ-
ними є такі напрями реалізації агресивної політики: 

― розширення груп покупців, яким надається кредит (комер-
ційний чи споживчий); 

― збільшення періоду надання кредиту; 
― збільшення обсягу кредиту; 
― мінімізація вартості кредиту; 
― використання механізму пролонгації наданих покупцям кре-

дитів. 
Залежність суми наданих кредитів від обсягу реалізації продукції 

(послуг) за різних типів кредитної політики зображено на рис. 6.21. 
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Рис. 6.21. Залежність суми наданих кредитів 
від типу кредитної політики підприємства 

Окрім вибору типу кредитної політики перед підприємством 
стоїть завдання вибору форми реалізації продукції в кредит. 
У практиці господарювання використовують дві форми реалізації 
продукції в кредит: 

― комерційний (товарний) кредит;  
― споживчий кредит. 
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Комерційний (товарний) кредит є формою оптової реалізації 
продукції підприємством на умовах відстрочення платежу, якщо 
таке відстрочення перевищує звичайні строки банківських розра-
хунків. Типовий строк комерційного кредиту — від одного до 
шести місяців. 

Споживчий кредит надається виключно в товарній формі че-
рез роздрібну реалізацію товарів покупцям (фізичним особам) з 
відстроченням платежу. Термін надання споживчого кредиту — 
від шести місяців до двох років. 

3. Визначення та обґрунтування обсягу фінансових ресур-
сів, інвестованих у дебіторську заборгованість 

Визначення суми інвестицій у дебіторську заборгованість ба-
зується на зіставленні альтернативних варіантів формування де-
біторської заборгованості. Порівняння полягає в оцінюванні 
вкладень і витрат, пов’язаних з утриманням на балансі додатко-
вої дебіторської заборгованості, з вигодою від приросту обсягів 
продажу. Якщо в результаті такого порівняння маємо чистий 
прибуток, то підприємство може збільшити капіталовкладення в 
дебіторську заборгованість. 

Обчислення величини інвестицій у дебіторську заборгованість 
передбачає врахування таких показників: 

• прогнозні обсяги реалізації продукції в кредит; 
• середній період надання відстрочки платежу за окремими 

формами кредиту;  
• середній період прострочення платежів, що склався в госпо-

дарській практиці; 
• коефіцієнт співвідношення собівартості та ціни реалізованої 

в кредит продукції.  
Величина оборотного капіталу, необхідного для інвестування 

дебіторської заборгованості, розраховується за формулою  

Ід. з = ОПк. п ·  кс/ц ·  (Тср + Тпр) / 365, (у вартісному виразі) 

де Ід. з — величина інвестованого в дебіторську заборгованість 
оборотного капіталу; 

ОПк. п — прогнозний обсяг реалізації продукції в кредит (за 
всіма формами);  

кс/ц — коефіцієнт співвідношення собівартості та ціни продук-
ції;  

Тср — кількість днів, що надаються клієнтам для оплати това-
рів відповідно до умов розрахунків;  

Тпр — кількість днів перевищення терміну розрахунків згідно 
з умовами. 
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Приклад. Визначити необхідний обсяг оборотного капіталу, 
інвестованого в дебіторську заборгованість розрахункового пері-
оду, виходячи з таких даних: 

― прогнозний обсяг реалізації продукції з наданням комер-
ційного (товарного) кредиту становить 45 тис. грн; 

― прогнозний обсяг реалізації продукції за споживчим креди-
том — 10 тис. грн; 

― частка собівартості продукції в ціні планується на рівні 77 %; 
― середній період надання кредиту клієнтам — 35 днів; 
― середній період прострочення платежів за наданими креди-

тами в попередньому періоді становив 15 днів. 

Розв’язання 
Необхідна сума оборотного капіталу для вкладення в дебітор-

ську заборгованість у розрахунковому періоді становитиме: 

Ід. з = 45 ·  0,77 ·  (35 + 15) ÷ 365 = 4,7 тис. грн. 

Для узагальнення інформації про обсяги фінансових вкладень 
у дебіторську заборгованість розраховують показник середньої 
величини інвестицій у дебіторську заборгованість: 

ДЗс = ОПк. п ·  кс/ц / ко, 

де ДЗс — середній обсяг дебіторської заборгованості в розрахун-
ковому періоді; 

ко — коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.  
4. Створення системи кредитних умов та процедури інка-

сації дебіторської заборгованості 
Система кредитних умов є важливим аспектом реалізації під-

приємством своєї кредитної політики і полягає у встановленні 
принципів і правил надання кредитів клієнтам. Кредитні умови 
містять такі елементи: 

♦ визначення кредитного періоду (терміну надання кредиту); 
♦ установлення кредитного ліміту (обсягу кредиту); 
♦ розрахунок та обґрунтування вартості кредиту й системи 

знижок у разі негайного розрахунку за придбану продукцію; 
♦ установлення системи штрафних санкцій за прострочення 

виконання зобов’язань клієнтами. 
Кредитний період — це термін, на який покупець отримує 

відстрочення платежу за реалізовану йому продукцію. Збільшен-
ня терміну надання кредиту практично прямо пропорційно впли-
ває на обсяг реалізованої продукції, однак поряд з цим збільшу-
ється й потреба в оборотному капіталі для фінансування де-
біторської заборгованості, а також зростає тривалість 
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фінансового циклу підприємства. Тому встановлення кредитного 
періоду потребує проведення ґрунтовних розрахунків для оціню-
вання його впливу на результати господарської діяльності підп-
риємства. 

Кредитний ліміт характеризує максимальну суму, в межах 
якої покупцю надається кредит. Ця сума окремо встановлюється 
за комерційним та споживчим кредитом, а також для різних видів 
продукції. Рівень кредитного ліміту залежить від ряду факторів, 
головними з яких є: 

― тип обраної підприємством кредитної політики; 
― рівень кредитного ризику; 
― запланований обсяг реалізації продукції на умовах відстро-

чення платежу; 
― фінансовий стан підприємства. 
Вартість надання кредиту є системою цінових знижок при 

здійсненні негайних розрахунків за придбану продукцію. Цінова 
знижка, як правило, встановлюється у відсотках і є основою для  
розрахунку річної процентної ставки за комерційним (споживчим) 
кредитом: 

ВСк = Цзн ·  365 / Тк, 

де ВСк — величина річного процента за комерційним кредитом;  
Цзн — відсоток цінової знижки за здійснення негайних розра-

хунків;  
Тк — величина кредитного періоду. 
Для стимулювання покупців щодо використання механізму 

комерційного (споживчого) кредиту необхідно домагатися, щоб 
величина річного процента за комерційним (споживчим) креди-
том не перевищувала рівня процентної ставки за короткостроко-
вими кредитами банків. 

У зарубіжній практиці поширеною є така схема: знижка в ро-
змірі 2 % надається в тому разі, якщо покупець сплатить за товар 
протягом 10 днів з дати продажу. Якщо платіж буде виконано че-
рез 10 днів, то знижки не буде. 

Використання системи знижок стимулює надходження гро-
шових платежів і забезпечує зростання коефіцієнта оборотності 
дебіторської заборгованості. Щоб прийняти остаточне рішення 
про використання знижок у кредитній політиці, необхідно порів-
няти середній залишок дебіторської заборгованості до та після 
використання знижки і визначити дохід від надання знижок. Цей 
розрахунок здійснюють у кілька етапів: 
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• перший — розраховують середній залишок дебіторської за-
боргованості (ДЗс) підприємства за двома варіантами: кредитної 
політики з використанням цінових знижок і кредитної політики 
без цінових знижок; 

• другий — визначають різницю між отриманими величинами 
ДЗс: 

знб.
с

зн
сс ДЗДЗЗΔД −= , (у вартісному виразі) 

де сЗΔД — зміна середнього залишку дебіторської заборгованості;  
зн
сЗД — середній залишок дебіторської заборгованості в разі 

надання цінової знижки; 
знб.

сЗД — середній залишок дебіторської заборгованості, коли 

немає цінових знижок;  
• третій — визначають суму додаткового доходу від викори-

стання цінової знижки: 

Дц. зн = Нпр ·  ΔДЗс, (у вартісному виразі) 

де Дц. зн — дохід (прибуток) від використання в кредитній полі-
тиці системи цінових знижок за негайну оплату продукції;  

Нпр — встановлена на підприємстві внутрішня норма прибутку; 
• четвертий — розраховують суму наданої покупцям цінової 

знижки: 

Сц. зн = ОПк ·  Цзн ·  Чп. зн, (у вартісному виразі) 

де Сц. зн — сума цінової знижки, наданої покупцям за негайний 
розрахунок за придбану продукцію; 

ОПк — обсяг реалізації продукції в кредит; 
Цзн — відсоток цінової знижки; 
Чп. зн — частка покупців, що скористалися ціновою знижкою; 
• п’ятий — визначають величину ефекту від використання 

цінової знижки: 

Е = Дц. зн – Сц. зн, 

де Е — величина ефекту від використання цінової знижки. 
Приклад. Визначити величину ефекту від надання цінової зниж-

ки покупцям у разі негайного розрахунку за придбані товари, ви-
користовуючи такі дані підприємства: 
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― середній залишок дебіторської заборгованості підприємства 
у попередньому періоді становив 200 000 грн (цінова знижка не 
використовувалася); 

― прогнозний середній залишок дебіторської заборгованості 
підприємства в разі використання цінової знижки становитиме 
150 000 грн; 

― внутрішня норма прибутку, встановлена на підприємстві, 
дорівнює 15 %; 

― прогнозний обсяг реалізації продукції в кредит становить 
60 000 грн; 

― плановий відсоток цінової знижки — 10 %; 
― за прогнозами відділу маркетингу, ціновою знижкою хотіли 

б скористатися 20 % покупців, котрі купують товари у кредит. 

Розв’язання: 

1) ΔДЗс = 200 000 – 150 000 = 50 000 грн; 

2) Дц. зн = 50 000 ·  0,15 = 7500 грн; 

3) Сц. зн = 60 000 ·  0,1 ·  0,2 = 1200 грн; 

4) Е = 7500 – 1200 = 6300 грн. 

Останнім елементом кредитних умов підприємства є встанов-
лення системи штрафних санкцій за прострочення виконання 
зобов’язань клієнтами. Штрафні санкції передбачають установ-
лення величин пені, штрафів і неустойок, які повинні відшкоду-
вати підприємству-кредитору фінансові втрати, понесені в разі 
неповернення чи несвоєчасної сплати кредиту. 

Важливим аспектом кредитної політики підприємства є роз-
роблення механізму інкасації дебіторської заборгованості підп-
риємства. Основними елементами цього механізму є: 

― визначення строків і форм моніторингу обсягів заборгова-
ності покупців перед підприємством; 

― формування умов пролонгації кредиту (комерційного чи 
споживчого); 

― визначення умов порушення справи про банкрутство непла-
тоспроможних дебіторів. 

5. Розроблення стандартів оцінювання та ранжування по-
купців залежно від умов надання кредиту 

Універсальним показником оцінки та ранжування покупців є 
їхня кредитоспроможність — здатність залучати кредит у різ-
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них формах і в повному обсязі в установлені строки виконувати 
всі пов’язані з ним фінансові зобов’язання. 

Система стандартів оцінювання покупців складається з ряду 
елементів, перелік і зміст яких подано в табл. 6.11. 

Таблиця 6.11 

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ ОЦІНЮВАННЯ ДЕБІТОРІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Елемент Зміст 

1. Розроблення систе-
ми характеристик кре-
дитоспроможності 
груп покупців 

за товарним (комерційним) кредитом: 
― обсяг раніше здійснюваних з покупцем госпо-
дарських операцій; 
― бізнес-репутація покупця; 
― платоспроможність покупця; 
― прогноз кон’юнктури товарного ринку, на яко-
му здійснюється операція; 
― майнове забезпечення кредиту в разі неплато-
спроможності чи порушення справи про банкрутст-
во; 
за споживчим кредитом: 
― дієздатність покупця; 
― рівень доходів покупця та регулярність їх фор-
мування; 
― склад особистого майна покупця, яке може бути 
забезпеченням кредиту в разі стягнення суми боргу 
в судовому порядку 

2. Створення та експер-
тиза інформаційної ба-
зи для оцінювання кре-
дитоспроможності по-
купців 

― інформація, що надається покупцями; 
― дані з внутрішніх джерел; 
― інформація із зовнішніх джерел 

3. Вибір методів оці-
нювання окремих пара-
метрів кредитоспромож-
ності покупців 

базується на застосуванні таких методів: 
― статистичного; 
― нормативного; 
― експертного; 
― бального 

4. Ранжування покуп-
ців продукції та дифе-
ренціація кредитних 
умов за рівнем креди-
тоспроможності 

категорії покупців за рівнем кредитоспроможності: 
― «безризикова група» — кредит надається на рів-
ні встановленого кредитного ліміту; 
― «група середнього ризику» — кредит надається 
в обмеженому обсязі, що визначається рівнем допус-
тимого ризику неповернення боргу; 
― «група високого ризику» — кредит не надається 

 

За умов зростання конкуренції між виробниками підприємст-
ву не завжди доцільно відмовлятися від надання товарного  
(комерційного) чи споживчого кредиту покупцям з низьким рівнем 
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кредитоспроможності. Щоб оцінити можливість надання кредиту 
цій категорії покупців, необхідно порівняти дохід від додатково-
го продажу товарів з витратами, які пов’язані з додатковою дебі-
торською заборгованістю. Якщо підприємство володіє резервни-
ми виробничими потужностями, то додатковий дохід буде мар-
жинальним прибутком з нового продажу, оскільки постійні 
витрати не змінюються. У такому разі необхідно буде розрахува-
ти нову середню собівартість одиниці продукції, бо постійні ви-
трати розподіляться на більший обсяг продукції. 

Надання кредитів категорії покупців з низьким рівнем креди-
тоспроможності супроводжується додатковим інвестуванням обо-
ротного капіталу в цю категорію дебіторської заборгованості.  
У такій ситуації слід прогнозувати збільшення періоду оборотнос-
ті дебіторської заборгованості та визначити відсоток безнадійних 
боргів. 

Економічне обґрунтування доцільності лібералізації кредитної 
політики щодо покупців з «групи високого ризику» здійснюється 
в кілька етапів. 

1. Визначення додаткового прибутку від збільшення обсягів 
продажу: 

ΔП = ΔВП ·  МП, (у вартісному виразі) 

де ΔП — додатковий прибуток; 
ΔВП — додатковий обсяг випуску продукції; 
МП — маржинальний прибуток на одиницю продукції. 
2. Визначення суми безнадійної дебіторської заборгованості: 

ΔБДЗ = Δ ВП ·  Ц ·  Вб. д. з, 

де ΔБДЗ — додатковий обсяг безнадійної дебіторської заборго-
ваності;  

Ц — ціна одиниці продукції;  
Вб. д. з — визначений відсоток безнадійної дебіторської забор-

гованості. 
3. Визначення собівартості одиниці продукції з урахуванням 

нової інформації: 

( ) ( )[ ] пбодп
н
од ОП/ПВОПЗВОПС ⋅+⋅= , 

де н
одС  — «нова» собівартість одиниці продукції;  

ОПп — прогнозний обсяг реалізації продукції (кількість);  
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ЗВод — змінні витрати на одиницю продукції;  
ОПб — базовий (поточний) обсяг реалізації продукції (кіль-

кість);  
ПВ — постійні витрати підприємства. 
4. Визначення середнього обсягу інвестицій у дебіторську за-

боргованість після лібералізації кредитної політики: 

Ц/СОП/ОПІ н
сп

н
к

н
сз.д. ⋅= , 

де н
сз.д.І  — новий середній обсяг інвестицій у дебіторську забор-

гованість (після лібералізації кредитної політики);  
н
кПО  — новий прогнозний обсяг продажу в кредит. 

5. Визначення додаткового обсягу середньої інвестиції в дебі-
торську заборгованість покупців з низьким рівнем кредитоспро-
можності: 

б
с

п
сс ДЗДЗЗΔД −= , 

де ΔДЗс — зміна середнього обсягу дебіторської заборгованості 
після лібералізації кредитної політики;  

п
сЗД  — базовий поточний середній обсяг дебіторської забор-

гованості; 
б
сЗД  — базовий середній обсяг дебіторської заборгованості. 

6. Визначення величини чистих заощаджень, отриманих за ра-
хунок лібералізації кредитної політики підприємства:  

ЧЗ = ΔП – ΔБДЗ – ΔАВ, 

де ЧЗ — величина чистих заощаджень підприємства внаслідок 
лібералізації кредитної політики; 

ΔАВ — альтернативна вартість оборотного капіталу, інвесто-
ваного в дебіторську заборгованість. 

6. Створення механізму використання сучасних форм ре-
фінансування дебіторської заборгованості 

Механізм рефінансування дебіторської заборгованості є важ-
ливою формою управління нею й характеризується можливістю 
переведення дебіторської заборгованості в ліквідні форми оборот-
них активів підприємства: грошові засоби та високоліквідні ко-
роткострокові цінні папери. 

Сучасними формами рефінансування дебіторської заборгова-
ності підприємства є:  

♦ факторинг; 
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♦ облік векселів, виданих покупцями продукції; 
♦ форфетинг. 
Факторинг — це операція з продажу дебіторської заборгова-

ності, зміст якої полягає в тому, що банк чи факторингова компа-
нія (фактор-фірма) купують у підприємства-продавця платіжні 
вимоги до покупців продукції, одночасно з якими до них перехо-
дять усі кредитні ризики з інкасації боргу. Ця операція здійсню-
ється на умовах негайної оплати 70—90 % вартості відфактуро-
ваних поставок. Решта 10— 30 %, за вирахуванням комісійних і 
процентів за кредит, тимчасово депонуються банком у формі 
страхового резерву до моменту повної оплати рахунку покупцем-
дебітором. 

Світова практика здійснення факторингу базується на Конвен-
ції про міжнародний факторинг, прийнятій у 1988 р. Міжнарод-
ним інститутом уніфікації приватного права. Згідно з цим доку-
ментом операція вважається факторингом, якщо задовольняється 
хоча б одна з таких умов: 

• наявність кредитування у формі попередньої оплати борго-
вих вимог; 

• ведення бухгалтерського обліку в постачальника, передусім 
з операцій продажу; 

• проведення підприємством-покупцем інкасації дебіторської 
заборгованості; 

• страхування постачальника від кредитного ризику. 
Договір факторингу містить відому в юридичній практиці 

операцію — перевідступлення грошових вимог (цесія). Крім цьо-
го, в операції факторингу є відносини кредитування, позики, а ін-
коли й відносини взаємного надання фінансових послуг. Загальна 
схема факторингової операції зображена на рис. 6.22. 

Поставка продукції

Оплата
продукції —

придбання боргу

Вимоги оплати

праці

Постачальник

Фактор-фірма

Покупець

 

Рис. 6.22. Схема проведення факторингової операції 
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Використання факторингу як механізму рефінансування дебі-
торської заборгованості має як переваги, так і недоліки для підп-
риємства-продавця. 

Переваги: рефінансування дебіторської заборгованості дає 
змогу підприємству-продавцю зменшити її загальний обсяг і ско-
ротити період фінансового та операційного циклу. 

Недоліки: понесення фінансових втрат у разі продажу дебіторсь-
кої заборгованості (сплата комісійних банку чи фактор-компанії), 
а також втрата прямого контакту з покупцем продукції. 

Ефективність факторингової операції для підприємства-продав-
ця визначається порівнянням величини витрат на цю операцію із 
середнім рівнем процентної ставки за короткостроковим банків-
ським кредитом. 

Облік векселів, виданих покупцями продукції — це фінансова 
операція з продажу виданих покупцями продукції векселів банку 
чи іншому суб’єкту господарської діяльності за визначену ціну, 
яка залежить від їх номіналу, строку погашення та облікової век-
сельної ставки. Здійснення цієї операції можливе лише з переказ-
ними векселями. 

Облікова вексельна ставка розраховується за формулою 

ОВС = ДСс + СК + ПР, (у відсотках) 

де ОВС — облікова вексельна ставка;  
ДСс — середня депозитна ставка;  
СК — ставка комісійної винагороди; 
ПР — рівень премії за ризик у разі сумнівної платоспромож-

ності векселедавця. 
Окрім облікової вексельної ставки розраховують також облі-

кову (дисконтну) ціну векселя: 

ОЦв = НСв – (НСв ·  Д ·  ОВС) 100 % / 365, 

де ОЦв — облікова (дисконтна) ціна векселя; 
НСв — номінальна сума векселя, що підлягає погашенню век-

селедавцем у передбачений строк; 
Д — кількість днів від моменту продажу (обліку) векселя до 

моменту його погашення векселедавцем. 
Форфетинг — фінансова операція з рефінансування дебі-

торської заборгованості за експортним товарним (комерцій-
ним) кредитом шляхом передання (індосаменту) переказного 
векселя на користь банку чи факторингової компанії (фор-



 339

фетера) зі сплатою останньому комісійної винагороди. Фор-
фетер бере на себе зобов’язання з фінансування експортної 
операції через виплати за прийнятим на облік векселем. Цей 
вексель має гарантуватись авалем банку країни походження 
імпортера. У такий спосіб заборгованість покупця перед підп-
риємством-продавцем трансформується у фінансову заборго-
ваність перед банком. У разі обслуговування значних експорт-
них операцій форфетери можуть створити консорціум.  

Фактично форфетинг є комплексною операцією з рефінансу-
вання дебіторської заборгованості, що містить у собі елементи 
факторингу та обліку векселів. 

Механізм здійснення форфетингової операції зображено на 
рис. 6.23. 

4
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3
Банк у країні
імпортера

Експортер Підприємство-
імпортер

Форфетер (банк чи
факторингова компанія)
в країні експортера

Ринок цінних
паперів

Укладення
експортного
контракту,
поставка
продукції

Аваль (індосамент)
векселів у банку
своєї країни

Укладення угоди з форфе-
тером на фінансування
експортного контракту
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векселів
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Продаж векселів
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векселів форфетером
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1
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Рис. 6.23. Схема форфетингової операції 

Хоча форфетинг є досить гнучким інструментом, він має певні 
обмеження щодо учасників цього процесу. Передусім це стосу-
ється імпортера, якщо це недержавний агент або міжнародна 
компанія, повернення боргу має гарантуватися банком або дер-
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жавною установою, прийнятною для форфетера; у разі потреби 
експортер повинен приймати погашення боргу серіями, а також 
бути згодним продовжувати термін кредиту від шести місяців до 
10 і більше років. 

Усі учасники, які задіяні у форфетинговій угоді, мають як пе-
реваги, так і недоліки (рис. 6.24; 6.25). 

Переваги форфетингу

� Надання форфетингових
послуг на основі фіксова-
ної ставки.
� Фінансування за рахунок
форфетера.
� Можливість одержання го-
тівки одразу після поставки
продукції (послуг).
� Відсутність ризиків (усі
ризики несе форфетер).
� Економія часу і коштів на
управління боргом, швидке
оформлення вексельних бор-
гових інструментів.
� Конфіденційність операцій.
� Можливість завчасного
одержання від форфетера
опціону на фінансування уго-
ди за фіксованою ставкою

� Простота і швид-
кість оформлення до-
кументації.
� Можливість одер-
жання пролонговано-
го кредиту за фіксова-
ною ставкою.
� Можливість вико-
ристання кредитної лі-
нії в банку

� Простота і швид-
кість оформлення до-
кументації.
� Можливість швид-
кої реалізації купле-
них активів на вто-
ринному ринку.
� Висока порівняно
з іншими операціями
кредитування маржа

Для імпортераДля експортера Для форфетера

 

Рис. 6.24. Переваги форфетингу 
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Недоліки форфетингу

� Вища в зіставленні зі
звичайним комерційним
кредитуванням маржа
форфетера.
� Можливість виникнен-
ня конфліктної ситуації,
якщо імпортер пропонує
гаранта, який не влаш-
товує форфетера.
� Труднощі, пов’язані з
підготовкою документації,
щоб не було регресу на са-
мого експортера в разі бан-
крутства гаранта (необхід-
ні глибокі знання законо-
давства країни-імпортера)

� Необхідність оплати
комісії за гарантію.
� Порівняно вища
маржа форфетера.
� Зменшення можли-
вості одержання бан-
ківського кредиту при
користуванні банківсь-
кою гарантією.
� Труднощі зі спла-
тою векселя в разі
поставки некондицій-
них товарів або неви-
конання експортером
будь-яких інших умов
контракту

� Відсутність права регре-
су в разі несплати боргу.
� Необхідність ґрунтов-
ного знання вексельного
законодавства країни-ім-
портера.
� Відповідальність за ді-
агностику кредитоспро-
можності гаранта.
� Процентні ризики до за-
кінчення терміну векселів.
� Неможливість здійснен-
ня платежів раніше вста-
новленого терміну

Для імпортераДля експортера Для форфетера

 
Рис. 6.25. Недоліки форфетингу 

Відносно гаранта слід зазначити його переваги у простоті оформ-
лення угоди й одержання комісії за послуги, а недоліком є абсо-
лютне зобов’язання оплати гарантованого ним векселя. 

7. Розроблення системи контролю за рухом і своєчасною 
інкасацією дебіторської заборгованості 

Система контролю за рухом і своєчасною інкасацією дебітор-
ської заборгованості є складовою загальної системи фінансового 
контролю на підприємстві. Класичною схемою контролю є «сис-
тема АВС», що використовується для класифікації портфеля де-
біторської заборгованості підприємства (табл. 6.12). 

Таблиця 6.12 

КАТЕГОРІЇ ТА КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ  
СКЛАДОВИХ ПОРТФЕЛЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ  
ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Категорія Характеристика 

«А» 
включаються всі значні та сумнівні види дебіторської заборго-
ваності 
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«В» включаються кредити середніх обсягів і рівня ризику 

«С» 
решта видів дебіторської заборгованості підприємства, що несут-
тєво впливають на результати фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

Управління грошовими активами 

Управління грошовими активами підприємства як скла-
дова загальної системи управління оборотними активами має на 
меті оптимізацію сукупного обсягу та залишку тимчасово віль-
них грошових коштів для забезпечення достатнього рівня абсо-
лютної платоспроможності підприємства. 

Ефективне управління грошовими коштами (авуарами) перед-
бачає здійснення їх класифікації залежно від мети формування 
(табл. 6.13). 

З погляду форм накопичення грошових авуарів та ефективно-
го управління платоспроможністю підприємства грошові активи 
поділяють на три складові (табл. 6.14). 

Таблиця 6.13 

КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ АВУАРІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Вид грошових авуарів Напрям використання 

Трансакційний (операцій-
ний) залишок грошових 
активів 

Забезпечення поточних платежів, пов’язаних з ви-
робничо-комерційною діяльністю підприємства 

Резервний (страховий) за-
лишок грошових активів 

Страхування ризику несвоєчасного надходжен-
ня грошових коштів від операційної діяльності 

Інвестиційний (спекулятив-
ний) залишок грошових 
активів 

Здійснення короткострокових фінансових вкла-
день 

Компенсаційний залишок 
грошових активів 

Підтримання необхідного мінімального обсягу 
залишку грошових коштів на рахунку в банку 

Таблиця 6.14 
ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ГРОШОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Елемент грошових активів Склад елементів 

Грошові активи в націо-
нальній валюті 

касові залишки грошових активів; 
грошові кошти на розрахунковому рахунку; 
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грошові кошти на спеціальних рахунках; 
грошові кошти «в дорозі» 

Грошові активи в інозем-
ній валюті 

грошові кошти у валюті в касі; 
грошові кошти на валютному рахунку; 
грошові кошти на спеціальних валютних рахунках; 
валютні кошти «в дорозі» 

Резервні грошові кошти 
у формі короткостроко-
вих фінансових вкладень 

резервні грошові активи у формі короткостроко-
вих грошових інструментів; 
резервні грошові активи у формі короткостроко-
вих фондових інструментів 

Висока значущість грошових активів підприємства для забез-
печення достатнього рівня платоспроможності та ліквідності зу-
мовлює необхідність максимізації їх середнього залишку на під-
приємстві. З іншого боку, осідання грошових коштів на банківсь-
ких рахунках виводить їх з фінансового обороту, що знижує 
загальний показник рентабельності оборотних активів. Крім того, 
ці грошові активи постійно перебувають під загрозою інфляцій-
ного ризику. Тому важливим завданням підприємства є розроб-
лення та реалізація політики управління грошовими активами 
підприємства з метою оптимізації їх загального обсягу та необ-
хідних залишків для підтримання достатнього рівня ліквідності і 
платоспроможності підприємства. 

Механізм розроблення політики управління грошовими акти-
вами підприємства зображено на рис. 6.26. 
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Діагностика грошових активів підприємства
в попередньому (звітному, базовому) періоді

Оптимізація обсягу середнього
залишку грошових активів підприємства

Аналіз залишків грошових активів підприємства
в національній та іноземній валютах

Вибір оптимального способу регулювання
середнього залишку грошових активів

Розроблення та реалізація ефективної системи фінансового
контролю за грошовими активами підприємства

та підтримання достатнього рівня їх рентабельності

Етапи формування політики
управління грошовими активами підприємства

Управління фінансуванням оборотних активів

 

Рис. 6.26. Етапи формування політики управління  
грошовими активами підприємства 

1. Діагностика грошових активів підприємства в поперед-
ньому (звітному, базовому) періоді складається з чотирьох роз-
рахункових етапів, результатами яких є аналіз показників, що ха-
рактеризують ефективність використання підприємством 
грошових коштів у попередньому (звітному, базовому періоді). 
Основні етапи процесу діагностики грошових активів підприємс-
тва в попередньому періоді та механізм розрахунку основних по-
казників зображено на рис. 6.27. 

2. Оптимізація обсягу середнього залишку грошових акти-
вів підприємства базується на розрахунку необхідних обсягів 
окремих видів цього залишку в наступному періоді (рис. 6.28). 



 345 

І. Оцінювання ступе-
ня участі грошових
активів в оборотному
капіталі підприємст-
ва в попередньому пе-
ріоді:

КУг. а = ГАс / ОАс,

де КУг. а — коефіці-
єнт участі грошових
активів підприємства в
оборотному капіталі;
ГАс — середній за-
лишок сукупних гро-
шових активів під-
приємства в аналізо-
ваному періоді;
ОАс — середній обсяг
оборотних активів під-
приємства

ІІ. Визначення середньо-
го періоду обороту та
кількості оборотів грошо-
вих активів в аналізова-
ному періоді:

1) ПОг. а = ГАс / ОАс,

де ПОг. а — середній пері-
од обороту грошових ак-
тивів, у днях;
ГАс — середній залишок
сукупних грошових акти-
вів підприємства в аналі-
зованому періоді;

2) КОг. а = ОР / ГАс,

де КОг. а — кількість обо-
ротів середнього залишку
грошових активів в аналі-
зованому періоді;
ОР — загальна величи-
на обороту реалізації про-
дукції в аналізованому пе-
ріоді

ІІІ. Визначення рівня аб-
солютної ліквідності під-
приємства за окремими
частинами попереднього
періоду:

1) ККТ = (ПА – Зт-м. ц /
ПЗ),

де ККТ — коефіцієнт кис-
лотного тесту;
ПА — поточні активи;
Зт-м. ц — запаси товарно-
матеріальних цінностей;
ПЗ — поточні зобов’я-
зання;

2) Ка. л = ГА / ПЗ,

де Ка. л — коефіцієнт аб-
солютної ліквідності під-
приємства;
ГА — грошові активи
підприємства в поперед-
ньому періоді;
ПЗ — поточні зобов’я-
зання підприємства в по-
передньому періоді

Діагностика грошових активів у попередньому (звітному, базовому) періоді

IV. Визначення рівня відволікання
вільного залишку грошових активів
у короткострокові фінансові вкла-
дення та коефіцієнта рентабельності
короткострокових фінансових вкла-
день:

1) ,с
вф.к.

саг. А100/ГГАРВ ⋅=

де РВг. а — рівень відволікання віль-
ного залишку грошових активів у
короткострокові фінансові вкладен-
ня;

вф.к.
сГА  — середній залишок гро-

шових активів у формі короткостро-
кових фінансових вкладень в аналі-
зованому періоді;

2) ,вф.к.
саг.

вф.к. А/ГПР =

де Рк. ф. в
 — коефіцієнт рентабельності

короткострокових фінансових вкла-
день;
Пг. а — величина прибутку від коро-
ткострокових інвестицій вільних гро-
шових активів в аналізованому пе-
ріоді

 

Рис. 6.27. Схема розрахунку показників діагностики грошових активів підприємства  

3
4

3
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1. Розрахунок планової суми операційного залишку грошових активів підприємства:

1) ,аг.по.
зо.

с КО/ОГА =

де зо.

сГА  — прогнозна сума операційного залишку грошових активів підприємства;

Оо. п — прогнозний обсяг грошового обороту за операційною діяльністю підприємства;
КОг. а — кількість оборотів середнього залишку грошових активів у плановому періоді;

2) ( ) ,а г.
ф
по.по.

зо.
фс.

зо.
с КО/ООГАГА −+=

де 
зо.
фс.ГА  — фактична середня сума операційного залишку грошових активів підприємства в поперед-

ньому періоді;
ф

по.О  — фактичний обсяг грошового обороту по операційній діяльності підприємства

Оптимізація
середнього залишку
грошових активів
підприємства

3. Розрахунок потреби в компенсаційному залишку грошових активів
здійснюється відповідно до укладеної з банком угоди про банківське обслуговування

2. Розрахунок суми страхового залиш-
ку грошових активів:

,аг.н.
п
зо.

п
зс. КВГАГА ⋅=

де п
зс.ГА  — планова сума страхового за-

лишку грошових активів підприємства;
п

зо.ГА  — планова сума операційного за-

лишку грошових активів підприємства;
КВн. г. а — коефіцієнт варіації надхо-
дження грошових активів на підприємс-
тво в попередньому періоді

4. Розрахунок потреби в інвести-
ційному (спекулятивному) залишку

грошових активів
Планування інвестиційного (спекуля-
тивного) залишку грошових активів
здійснюється після завершення роз-
рахунку потреби в інших залишках
грошових активів. Величина інвести-
ційного залишку не лімітується

 

Рис. 6.28. Оптимізація залишків грошових активів за окремими їх видами 

3
4

4
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Загальний обсяг середнього залишку грошових активів підп-
риємства у плановому періоді визначається за формулою 

зі.
c

зк.
c

зс.
c

зо.
cc ГАГАГАГАГА +++= , 

де ГАс — середня сума грошових активів підприємства у плано-
вому періоді;  

зо.
cГА  — середня сума операційного залишку грошових акти-

вів підприємства у плановому періоді; 
зс.

cГА  — середня сума страхового залишку грошових активів 

підприємства у плановому періоді; 
зк.

cГА  — середня сума компенсаційного залишку грошових ак-

тивів підприємства у плановому періоді; 
зі.

cГА  — середня сума інвестиційного залишку грошових акти-

вів підприємства у плановому періоді. 
З метою точнішого прогнозування залишків грошових активів на 

практиці використовують складніші розрахункові моделі, які дають 
змогу визначити мінімальний, максимальний та середній залишки. 
Найпоширенішими є модель Баумоля та модель Міллера—Орра. 

Так, згідно з моделлю Баумоля залишки грошових активів на 
наступний період визначаються в таких обсягах: 

а) мінімальний залишок грошових активів (його значення 
прирівнюється до нуля); 

б) середній залишок грошових активів. Його величина прогно-
зується на рівні половини максимального залишку; 

в) максимальний залишок (оптимальний). Його обсяг розрахо-
вується за формулою 

вф.к.

аг.
вф.к.

с
max П

ЗВВ2
ГА

⋅⋅
= , 

де ГАmax — максимальний залишок грошових активів у прогноз-
ному періоді; 

вф.к.
сВ — середня вартість витрат на обслуговування однієї 

операції з короткостроковими фінансовими вкладеннями; 
ЗВг. а — загальні витрати грошових активів у прогнозному пе-

ріоді; 
Пк. ф. в — процентна ставка за короткостроковими фінансовими 

вкладеннями. 
Із наведеної вище формули можна легко помітити, що модель 

Баумоля базується на принципах описаної раніше моделі ЕОQ. 
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За моделлю Міллера—Орра залишки грошових активів на про-
гнозний період визначаються в таких обсягах: 

а) мінімальний залишок грошових активів береться в обсязі 
мінімального їх резерву у звітному періоді (> 0); 

б) оптимальний залишок грошових активів розраховується за 
формулою 

вф.к.

2вф.к.
с

опт В4

ВідхилВ3
3ГА

⋅
⋅⋅= , 

де Відхил — сума максимального відхилення грошових активів 
від середнього значення у звітному періоді;  

в) максимальний залишок грошових активів береться у три-
кратному обсязі від ГАопт. Такий обсяг зумовлений необхідністю 
трансформації надлишкових грошових активів у короткострокові 
фінансові вкладення; 

г) середній залишок грошових активів розраховується за фор-
мулою 

ГАс = (ГАmin + ГАmax) / 2, 

де ГАс — середній залишок грошових активів у прогнозному пе-
ріоді;  

ГАmin, ГАmax — відповідно мінімальний і максимальний залиш-
ки грошових активів. 

3. Аналіз залишків грошових активів підприємства в на-
ціональній та іноземній валютах. Аналіз у цьому напрямі, як 
правило, проводиться на підприємствах, що здійснюють зовні-
шньоекономічну діяльність. Мета цього аналізу — оптимізація 
потреби в грошових активах в іноземній валюті. Основою здій-
снення аналізу є прогнозний обсяг витрат грошових засобів за 
внутрішніми і зовнішньоекономічними операціями у процесі 
здійснення операційної діяльності. Для розрахунку використо-
вується механізм визначення потреби в операційному та страхо-
вому залишках грошових активів (з їх диференціацією за вида-
ми валют). 

4. Вибір оптимального способу регулювання середнього 
залишку грошових активів. Основним методом регулювання 
середнього залишку грошових активів є коригування потоку 
майбутніх платежів (перенесення строку окремих платежів з по-
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переднім узгодженням з контрагентами). Механізм коригування 
здійснюється в кілька етапів. 
Етап 1. Визначення діапазону коливань залишку грошових 

активів підприємства на основі плану (бюджету) надходження та 
витрат грошових коштів у прогнозному періоді розглянемо на 
прикладі (табл. 6.15). 

Таблиця 6.15 

ДІАПАЗОН КОЛИВАНЬ ЗАЛИШКУ ГРОШОВИХ АКТИВІВ  
ПІДПРИЄМСТВА В ПРОГНОЗНОМУ ПЕРІОДІ 

Місяць 

Залишок  
грошових  
активів на  

кінець місяця, 
тис. грн 

Відхилення значень місячного  
показника від середнього 

Відхилення значень 
місячного показника 
від мінімального 

тис. грн, (±) відсотки, (±) тис. грн відсотки 

1 13 – 1,7 – 11,6 2 18,2 

2 12,1 – 2,6 – 17,7 1,1 10 

3 16 + 1,3 + 8,8 5 45,5 

4 15 + 0,3 + 2,04 4 36,4 

5 14,5 – 0,2 – 1,4 3,5 31,8 

6 17 + 2,3 + 15,6 6 54,5 

7 11 – 3,7 – 25,1 — — 

8 11,8 – 2,9 – 19,7 0,8 7,3 

9 16 + 1,3 + 8,8 5 45,5 

10 16,7 + 2 + 13,6 5,7 51,8 

11 17 + 2,3 + 15,6 6 54,5 

12 16,7 + 2 + 13,6 5,7 51,8 

у серед-
ньому за 
місяць 

14,7     

На основі діапазону відхилень установлюються максимальний 
(17 тис. грн), мінімальний (11 тис. грн) та середній (14,7 тис. грн) 
залишки грошових засобів у прогнозному періоді. 
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Етап 2. Регулювання місячних строків використання грошо-
вих коштів. Критерієм оптимальності є мінімальний рівень серед-
нього квадратичного відхилення значень місячних залишків гро-
шових активів підприємства від середнього. 
Етап 3. Оптимізація отриманих значень залишків грошових 

активів підприємства. Величина вивільнених у результаті оптимі-
зації грошових активів спрямовується на фінансування коротко-
строкових фінансових вкладень.  

5. Розроблення та реалізація ефективної системи фінансо-
вого контролю за грошовими активами підприємства та під-
тримання достатнього рівня їх рентабельності. З метою підт-
римання належного рівня рентабельності залишків грошових 
активів уживають таких заходів: 

1) узгоджують з банком умови поточного зберігання залишків 
грошових коштів з виплатою депозитних процентів на середню 
суму цього залишку; 

2) використовують короткострокові грошові інструменти ін-
вестування для зберігання страхового та інвестиційного залишків 
грошових активів; 

3) використовують високодохідні фондові інструменти для ін-
вестування резерву й вільного залишку грошових активів (держав-
ні короткострокові облігації тощо). 

Контроль за сукупним рівнем залишку грошових активів за 
умови дотримання необхідного рівня платоспроможності базу-
ється на таких принципах:  

� термінові зобов’язання (зі строком виконання до одного мі-
сяця) < залишку грошових активів; 

� короткострокові зобов’язання (зі строком виконання до 
трьох місяців) < залишку грошових активів + обсяг дебіторської 
заборгованості; 

Контроль за рівнем ефективності сформованого портфеля ко-
роткострокових фінансових вкладень базується на таких прин-
ципах: 

� рівень дохідності портфеля > середньоринкового рівня до-
хідності за відповідного рівня ризику; 

� рівень дохідності портфеля > темпу інфляції. 
Розроблення системи контролю за фінансовими активами під-

приємства має базуватися на принципах загального механізму 
фінансового контролінгу підприємства.  

6. Управління фінансуванням оборотних активів. Процес 
формування оборотних активів для забезпечення неперервного 
функціонування підприємства повинен мати постійний характер. 
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Тому виникає необхідність формування на підприємстві системи 
управління фінансуванням оборотних активів, що є складо-
вою загальної системи управління оборотними активами підпри-
ємства. Управління фінансуванням оборотних активів спрямова-
не на визначення необхідного обсягу оборотних активів підпри-
ємства та оптимізації структури джерел їх формування. Для 
реалізації цього завдання на підприємстві розробляється політика 
фінансування оборотних активів. 

Політика фінансування оборотних активів підприємства охоп-
лює кілька етапів (рис. 6.29). 

Діагностика наявного механізму фінансування
оборотних активів підприємства

Формування стратегії та вибір методів
фінансування оборотних активів підприємства,

а також обґрунтування структури джерел
фінансування оборотних активів

Визначення та обґрунтування обсягу поточного
фінансування оборотних активів підприємства
з урахуванням фінансового циклу підприємства

Оптимізація обсягів і структури джерел
фінансування оборотних активів підприємства

Етапи політики фінансування оборотних
активів підприємства

 

Рис. 6.29. Етапи політики фінансування 
оборотних активів підприємства 
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Першим етапом є діагностика наявного на підприємстві ме-
ханізму фінансування оборотних активів, визначення рівня за-
безпеченості їх фінансовими ресурсами та оцінювання ефектив-
ності структури джерел формування ресурсів для фінансування 
оборотних активів. 
Другий етап передбачає формування стратегії та вибір ме-

тодів фінансування оборотних активів підприємства, а також 
обґрунтування структури джерел фінансування оборотних ак-
тивів. 

Метою третього етапу є визначення та обґрунтування обсягу 
поточного фінансування оборотних активів підприємства з ура-
хуванням раціонального використання власного капіталу та особ-
ливостей фінансового циклу підприємства. 

На четвертому етапі здійснюється оптимізація обсягів і струк-
тури джерел фінансування оборотних активів з метою досягнення 
допустимого рівня фінансової стійкості підприємства.  

1. Діагностика наявного механізму фінансування оборот-
них активів підприємства 

Цей етап є обов’язковим для діючих підприємств, оскільки 
передбачає оцінювання рівня забезпеченості підприємства фі-
нансовими ресурсами на створення оборотних активів у попе-
редньому (звітному, базовому) періоді. Новостворені підпри-
ємства, в яких бракує даних про рівень, обсяги та структуру фі-
нансування оборотних активів попереднього періоду, можуть 
використовувати наявну інформацію аналогічних підприємств 
галузі. 

Діагностика механізму фінансування оборотних активів у по-
передньому періоді включає такі аспекти:  

• оцінювання ефективності фінансування оборотних активів, 
яке базується на визначенні рівня забезпеченості фінансовими 
ресурсами сукупних оборотних активів, зокрема власних оборот-
них активів; 

• визначення обсягу та частки чистого робочого оборотного 
капіталу в сукупному робочому капіталі підприємства; 

• оцінювання рівня поточного фінансування оборотних ак-
тивів; 

• визначення структури джерел фінансування оборотних ак-
тивів за походженням, динамікою обсягів, термінами викорис-
тання та видами кредитування. 

Розрахунки на цьому етапі аналізу передбачають використан-
ня системи відповідних показників (рис. 6.30). 
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І. Оцінювання ефективності
фінансування оборотних ак-
тивів у попередньому пе-
ріоді:

1) кз. а = ТО / НОд,

де кз. а — коефіцієнт забез-
печеності фінансування обо-
ротних активів за аналізо-
ваний період;
ТО — тривалість обороту;
НОд — норматив оборот-
них активів періоду, що
аналізується, днів;

2) кз. в. а = ТОв. а / НОв .а,

де кз. в. а — коефіцієнт за-
безпеченості фінансування
власних оборотних активів;
ТОв. а — фактичний період
обороту власних оборотних
активів, днів;
НОв. а — норматив власних
оборотних активів днях

ІІ. Визначення обсягу та част-
ки чистого робочого оборот-
ного капіталу в сукупно-
му робочому капіталі підпри-
ємства:

кч. о. а = ЧАс / РКс,

де кч. о. а — коефіцієнт чис-
тих оборотних активів під-
приємства (робочого капі-
талу);
ЧАс — середній обсяг чис-
тих оборотних активів під-
приємства (робочого капіта-
лу) за аналізований період;
РКс — середній обсяг робо-
чого капіталу підприємства
за аналізований період

ІІІ. Оцінювання рівня поточного фінансу-
вання оборотних активів:

1) ОПФ = Зс + ДЗс – КЗс,

де ОПФ — середній обсяг поточного
фінансування оборотних активів під-
приємства за аналізований період;
Зс — середня сума запасів товарно-
матеріальних цінностей в оборотних
активах підприємства за аналізований
період;
ДЗс — середня сума дебіторської забор-
гованості підприємства за аналізований
період;
КЗс — середня сума кредиторської за-
боргованості підприємства за аналізо-
ваний період;

2) кп. ф. а = Оп. ф. с / ОАс,

кп. ф. а — коефіцієнт поточного фінансу-
вання оборотних активів підприємства за
аналізований період;
Оп. ф. с — середній обсяг поточного фі-
нансування оборотних активів підпри-
ємства за аналізований період;
ОАс — середня сума оборотних активів
підприємства за аналізований період

Діагностика механізму фінансування оборотних активів
підприємства в попередньому (звітному, базовому) періоді

IV. Визначення структури
джерел фінансування обо-
ротних активів за поход-
женням, динамікою обсягів,
термінами використання та
видами кредитування:
результати проведеного ана-
лізу на цьому етапі викорис-
товуються в процесі подаль-
шого розроблення окремих
параметрів політики фінан-
сування оборотних активів
підприємства

 

Рис. 6.30. Схема розрахунку показників діагностики механізму  
фінансування оборотних активів підприємства  

3
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2. Формування стратегії та вибір методів фінансування обо-
ротних активів підприємства, а також обґрунтування струк-
тури джерел фінансування оборотних активів 

Розроблення перспективної стратегії та вибір методів фінан-
сування оборотних активів підприємства передбачають дотри-
мання загальних принципів вибору оптимального співвідношен-
ня рівня дохідності та ризику фінансової діяльності. Є чотири 
принципові моделі фінансування окремих елементів оборотних 
активів компанії. Сутність їх полягає в різних підходах до фінан-
сування постійної та змінної частин оборотних активів. 
Консервативна модель передбачає фінансування постійної 

складової оборотних активів і приблизно половини змінної час-
тини за рахунок власного та довгострокового позикового капіта-
лу. Решта змінних оборотних активів фінансується за рахунок 
короткострокового позикового капіталу (рис. 6.31). 

Змінні активи

Постійні активи

ОВ = Довгострокова заборгованість + Власний капітал
ВС = Короткострокова заборгованість

О

В

С

 

Рис. 6.31. Консервативний підхід 
до фінансування оборотних активів 

Перевагою такої моделі є можливість забезпечення порівня-
но високого рівня фінансової стійкості підприємства через ма-
лу частку короткострокових зобов’язань. Недоліком є необхід-
ність здійснення вагомих витрат власного капіталу, що за 
певних умов може призвести до зниження рівня рентабельнос-
ті власного капіталу. 
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Компромісна (помірна) модель передбачає використання ва-
ріанта фінансування постійної частини оборотних активів за ра-
хунок власного та довгострокового позикового капіталу, а змін-
ної — через залучення короткострокового позикового капіталу 
(рис. 6.32). 

Змінні активи

Постійні активи

ОВ = Довгострокова заборгованість + Власний капітал
ВС = Короткострокова заборгованість

О

В

С

 

Рис. 6.32. Компромісний (помірний)  
підхід до фінансування оборотних активів 

За оприлюдненими даними, такий тип фінансової політики за-
безпечує прийнятний рівень фінансової стійкості та середньорин-
ковий рівень рентабельності власного капіталу. 

Назва третьої моделі — «агресивна» — характеризує її сут-
ність. Ця модель передбачає фінансування всієї змінної частини 
оборотних активів та щонайменше половини постійної частини 
за рахунок короткострокових позикових коштів (рис. 6.33). Фі-
нансування решти постійних активів (до 50 %) здійснюється за 
рахунок власного капіталу та довгострокових ресурсів. 

Агресивна політика фінансування може призвести до знижен-
ня коефіцієнта фінансової стійкості та платоспроможності підп-
риємства, оскільки частка власного капіталу у структурі джерел 
фінансування оборотних активів є незначною. 
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ОВ = Довгострокова заборгованість + Власний капітал
ВС = Короткострокова заборгованість

Змінні активи

Постійні активи

О

В

С

 

Рис. 6.33. Агресивний підхід до фінансування оборотних активів 

Четверта, ідеальна модель фінансування походить із сутності 
та взаємозв’язку категорій «оборотний капітал» та «поточні зо-
бов’язання». Термін «ідеальна» означає особливе поєднання ак-
тивів та джерел їх покриття, коли величина оборотного капіталу 
дорівнює сумі короткострокових зобов’язань (тобто чистий обо-
ротний капітал дорівнює нулю), чого на практиці майже не буває. 
Схематично ідеальну модель фінансування зображено на рис. 6.34. 

Змінні активи

Постійні активи

ОВ + ВС = Короткострокова заборгованість

О

В

С

 

Рис. 6.34. Ідеальна модель фінансування оборотних активів 



 357

Вибираючи моделі політики фінансування оборотних активів 
підприємства, необхідно враховувати ряд факторів, передусім 
суму та рівень чистих оборотних активів (чистого робочого капі-
талу) підприємства. На основі даних показників необхідно здійс-
нити вибір прийнятного для підприємства співвідношення між 
рівнем рентабельності власного капіталу і рівнем ризику знижен-
ня фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. 

Тип обраної підприємством політики формування оборотного 
капіталу можна визначити на основі розрахунку коефіцієнта чис-
тих оборотних активів (чистого робочого капіталу) — (кч. о. а). 
Кожному з трьох типів моделей структури оборотного капіталу, 
що використовуються для формування оборотних активів підп-
риємства, відповідає певний граничний рівень кч. о. а (табл. 6.16). 

Таблиця 6.16 
ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА  

ЧИСТИХ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Модель  
фінансування оборотних активів 

Значення коефіцієнта  
чистих оборотних активів 

Консервативна модель 0,8 < кч. о. а < 1 

Помірна модель 0,5 < кч. о. а < 0,7 

Агресивна модель 0,1 < кч. о. а < 0,4 

3. Визначення та обґрунтування обсягу поточного фінан-
сування оборотних активів підприємства з урахуванням фі-
нансового циклу підприємства 

Завданням цього етапу є оптимізація обсягу оборотного капі-
талу для формування оборотних активів визначенням та мінімі-
зацією необхідних для підприємства обсягів фінансування. Про-
цес оптимізації можна поділити на три кроки. 
Крок 1. Прогнозування обсягів кредиторської заборгованості 

за товарними операціями та внутрішньої кредиторської заборго-
ваності підприємства в розрахунковому періоді. 

Розрахунок прогнозного обсягу кредиторської заборгованості 
підприємства (КЗпр) здійснюється за такою формулою: 

( ) о
с
пр

с
вн

с
тр

c
пр ІКЗКЗКЗКЗ ⋅−+= , 

де с
трКЗ  — середньорічна фактична сума кредиторської заборго-

ваності за товарними операціями в базовому році; 
с
внКЗ  — середньорічна фактична сума внутрішньої кредиторсь-

кої заборгованості в базовому періоді; 
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с
прКЗ  — середньорічна фактична сума простроченої кредитор-

ської заборгованості (всіх видів) підприємства в базовому році; 
Іо — індекс зростання обсягу реалізованої продукції в розра-

хунковому році. 

Приклад. Середньорічна кредиторська заборгованість ВАТ 
«Рубікон» за товарними операціями в базовому році становила 
120 тис. грн, у тому числі прострочена — 20 тис. грн; середньо-
річна сума внутрішньої кредиторської заборгованості акціонер-
ного товариства становила 40 тис. грн, у тому числі прострочена — 
10 тис. грн; приріст обсягу реалізованої продукції на розрахунко-
вий період за прогнозами дорівнюватиме 10 %. 

Визначимо обсяг кредиторської заборгованості підприємства 
в розрахунковому періоді: 

КЗпр = [120 + 40 – (20 + 10)] ·  1,1 = 143 (тис. грн). 

Крок 2. Визначається прогнозний обсяг поточних фінансових 
коштів (обсяг поточного фінансування оборотних активів) — Фо. а. 
Для розрахунку використовуються дані про плановий обсяг запа-
сів товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, 
а також прогнозного обсягу кредиторської заборгованості. Розра-
хунок здійснюється за формулою 

Фо. а = Зр + ДЗр – КЗр, 

де Зр — обсяг запасів товарно-матеріальних цінностей у розрахун-
ковому році; 

ДЗр — обсяг дебіторської заборгованості в розрахунковому році;  
КЗр — обсяг кредиторської заборгованості в розрахунковому році. 
У разі незмінності тривалості фінансового циклу (в розрахун-

ковому році порівняно з базовим) Фо. а розраховується за спроще-
ною формулою: 

Фо. а = Фб ·  Іо, 

де Фб — обсяг поточних фінансових коштів у базовому році; 
Іо — індекс зростання обсягу реалізованої продукції в розра-

хунковому році. 
Крок 3. Обґрунтовуються заходи щодо скорочення як обсягу 

поточних фінансових коштів, так і тривалості фінансового циклу 
підприємства. Ці заходи пов’язані зі скороченням суми виробни-
чих запасів і обсягів кредиторської та дебіторської заборгованос-
тей, тобто з оптимізацією обсягів поточного фінансування оборот-
них активів підприємства. 
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4. Оптимізація обсягів і структури джерел фінансування обо-
ротних активів підприємства 

Завданням оптимізації є підвищення ефективності управлін-
ня оборотним капіталом підприємства, що досягається визна-
ченням оптимальних часток фінансування оборотних активів за 
рахунок: 

― власного капіталу; 
― довгострокового фінансового кредиту; 
― короткострокового фінансового кредиту; 
― товарного (комерційного) кредиту; 
― внутрішньої кредиторської заборгованості. 
Обсяг фінансування оборотних активів за рахунок власного 

капіталу залежить від прогнозованої суми чистих оборотних ак-
тивів (чистого робочого капіталу) та суми довгострокового фі-
нансового кредиту. Необхідна сума власного капіталу визнача-
ється за формулою 

ВКо. а = ЧОАп – ДКо. а, 

де ВКо. а — сума власного капіталу, що спрямовується на фінан-
сування оборотних активів; 

ЧОАп — прогнозна сума чистих оборотних активів (чистий 
робочий капітал);  

ДКо. а — сума довгострокових кредитів, що спрямовується на 
фінансування оборотних активів. 

Обсяг довгострокових кредитів, який планується використати 
для формування оборотного капіталу, значною мірою залежить 
від того, який обсяг довгострокових кредитів залучило підприєм-
ство на початок планового періоду та яку частину цієї суми буде 
спрямовано на фінансування необоротних активів (фінансовий 
лізинг, капітальне будівництво нових об’єктів тощо). Тобто обсяг 
довгострокового кредитування на створення оборотних активів 
становитиме: 

ДКо. а = ДКз ·  (1 – Рн), 

де ДКз — загальна сума залучених довгострокових кредитів на 
початок планового (розрахункового) періоду; 

Рн — частка довгострокових кредитів, що спрямовуються на 
фінансування необоротних активів. 

Необхідність у короткостроковому фінансуванні оборотних 
активів підприємства залежить від прогнозної їх потреби (загаль-
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ної суми оборотного капіталу) та суми чистих оборотних активів 
підприємства. Розрахунок здійснюється за формулою 

ККо. а = ЧОАп – Фо. а, 

де ККо. а — прогнозна потреба в короткостроковому фінансуванні 
оборотних активів; 

Фо. а — загальний обсяг поточного фінансування оборотних 
активів підприємства на розрахунковий період. 

Обсяги фінансування оборотних активів за рахунок кредиторсь-
кої заборгованості по товарних операціях (товарний кредит) і 
внутрішньої кредиторської заборгованості визначаються на осно-
ві прогнозування загального обсягу та структури кредиторської 
заборгованості. 

Відображенням загальної моделі формування та фінансування 
оборотних активів підприємства є зведений баланс формування 
та фінансування оборотних активів підприємства (умовний прик-
лад наведено в табл. 6.17). Баланс як зведений документ показує 
загальну потребу підприємства в окремих групах оборотних ак-
тивів і містить перелік джерел їх фінансування в розрахунковому 
періоді. Групи оборотних активів і джерел їх фінансування у зве-
деному балансі формування та фінансування оборотних активів 
формуються через об’єднання окремих статей форми бухгалтер-
ського балансу підприємства. 

Таблиця 6.17 

БАЛАНС ФОРМУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ  
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Структура оборотних  
активів підприємства 

Сума, 
тис. грн 

Структура джерел фінансування 
оборотних активів підприємства 

Сума, 
тис. грн 

1. Запаси сировини, мате-
ріалів, напівфабрикатів 

35 
1. Власний капітал 

35 

2. Обсяг незавершеного 
виробництва 

12 
2. Довгострокові кредити 

25 

3. Запаси готової продукції 25 3. Короткострокові кредити 7 

4. Дебіторська заборгова-
ність 

15 
4. Кредиторська заборгованість 
за товарними операціями 

20 

5. Грошові кошти 
7 

5. Внутрішня кредиторська 
заборгованість 

5 

6. Інші оборотні активи 3 6. Інші джерела фінансування 5 

Усього 97  97 
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6.3. Управління інтелектуальним капіталом 

Чим людина більш освічена, тим вона  
корисніша для своєї Батьківщини. 

Олександр Грибоєдов 

Ринкові переваги і лідерство підприємств дедалі біль-
шою мірою стають результатом ефективного використання уні-
кальних за своєю природою факторів нематеріального характеру, 
таких як знання. Людство поступово нагромаджувало знання і 
певною мірою використовувало їх у власних інтересах. Але най-
глибші зрушення почалися, коли розгорнулася промислова рево-
люція. Як зазначив П. Друкер: 

� на першому етапі цієї революції знання використовувалися 
для розроблення знарядь праці, машин, виробничих технологій та 
нових видів готової продукції; 

� на другому етапі, який розпочався приблизно з 1880 р. і до-
сяг своєї кульмінації наприкінці Другої світової війни, знання 
почали застосовувати до трудової діяльності, що зумовило рево-
люційні зміни у продуктивності праці; 

� третій етап почався після Другої світової війни, коли 
знання стали застосовуватися у сфері самого знання, що приве-
ло до революції у сфері управління. Дедалі глибше проникнення 
знань у виробництво, все ширше охоплення ними різних сторін і 
все сильніший вплив змінюють характер виробництва, забезпе-
чують зростання його ефективності. Знання перетворюються в 
безпосередню продуктивну силу, що породжує і забезпечує функ-
ціонування інтелектуального капіталу, а він, у свою чергу, стає 
першоосновою і рушійною силою становлення «інтелектуальної» 
економіки. 

Термін «інтелектуальний капітал» вперше було використано 
Дж. Гелбрейтом у 1969 р. Але з методологічних позицій інтеле-
ктуальний капітал як наукова економічна категорія почав дослі-
джуватися порівняно недавно — з 90-х років XX ст. Значний 
вклад у розвиток питання про уточнення змісту об’єкта дослі-
дження та виділення його структурних елементів було зроблено 
зарубіжними вченими і практиками. Т. Стюарт, Т. Форт’юн, 
Л. Едвінсон, П. Саліван, Л. Прусак, І. Роос, І. Хіроякі підкрес-
люють взаємозв’язок нагромаджених фірмою знань та її майбу-
тніх можливостей, що втілюються в ринковій вартості. Однак 
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новизна і нерозробленість проблеми зумовили неоднозначність і 
суперечливість думок дослідників щодо формування визначен-
ня, а також обґрунтування сутності та структури інтелектуаль-
ного капіталу. 

На думку Е. Брукінга, «інтелектуальний капітал» — це термін 
для позначення нематеріальних активів, без яких компанія не 
може ефективно функціонувати та які підсилюють конкурентні 
переваги. Складовими інтелектуального капіталу є: людські ак-
тиви, інтелектуальна власність, інфраструктурні і ринкові активи. 
Під людськими активами мається на увазі сукупність колектив-
них знань співробітників підприємства, їхніх творчих здібнос-
тей, уміння розв’язувати проблеми, лідерських якостей, підпри-
ємницьких і управлінських навичок. Наведена оцінка дана з 
позиції практика, який активно використовує у творчій діяльно-
сті нематеріальні активи, оцінка й управління якими є реально 
здійсненими. 

За визначенням В. Л. Іноземцева, інтелектуальний капітал — це 
інформація і знання, які є факторами, специфічними за своєю при-
родою і формами участі у виробництві, і в процесі функціону-
вання підприємств перетворюються в інтелектуальний капітал. 

Інтелектуальний капітал являє собою «колективний мозок», 
який акумулює наукові і практичні знання працівників, інтелек-
туальну власність і набутий досвід, спілкування й організаційну 
структуру, інформаційні мережі та імідж фірми.  

Саме інтелектуальний капітал задає темп і характер оновлення 
технології виробництва та його продукції, які потім стають голов-
ною конкурентною перевагою на ринку. «Інтелектуальний капі-
тал» — це система капітальних стійких інтелектуальних переваг 
певної компанії або фірми на ринку. 

У сучасній економічній літературі вирізняють три підходи до 
формулювання визначення інтелектуального капіталу: структур-
ний, функціонально-структурний та термінологічний. 

Структурний підхід. Його сутність полягає у спробах дати ви-
значення інтелектуального капіталу через розкриття його структу-
ри. У цьому напрямі першу спробу, яка заслуговує на увагу, дати 
визначення інтелектуального капіталу як теоретичної категорії зро-
били одні з перших його дослідників Л. Едвінсон і М. Мелоун. 
Автори дотримуються досить широкого трактування інтелекту- 
ального капіталу, відносячи до нього фактично всі види ресурсів 
сучасної корпорації, які не піддаються традиційним оцінкам.  
На підставі досліджень, проведених у шведській фінансовій стра-
ховій компанії «Скандія», Л. Едвінсон і М. Мелоун виділили в ме-
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жах інтелектуального капіталу «людський капітал» (human capital) і 
«структурний капітал» (structural capital). Дослідники зазнача-
ють, що кожна з цих форм капіталу породжена людськими 
знаннями, і саме їх сукупність утворює приховані джерела цін-
ності, які наділяють компанію нетрадиційно високою ринковою 
оцінкою. Отже, в інтерпретації Л. Едвінсона і М. Мелоуна інте-
лектуальний капітал — це сума людського і структурного капі-
талів. Таку саму думку щодо визначення інтелектуального ка-
піталу поділяє й К. Мелам’юка. 

Фахівцями фірми «Скандія» вперше було зроблено спробу 
не тільки виділити інтелектуальний капітал в особливу катего-
рію, а й розкрити його сутність. Водночас необхідно зазначити 
й ряд неточностей та прорахунків у такому формулюванні по-
няття «інтелектуальний капітал». Визначення інтелектуального 
капіталу як суми людського і структурного капіталів не тільки 
не розкриває його економічної та гносеологічної сутності як 
економічної категорії «капітал» (зокрема «інтелектуальний»), а 
й через відсутність економіко-теоретичного обґрунтування не 
дає змоги виділити інтелектуальний капітал у вигляді узагаль-
нюючої категорії. 

Гносеологічно обмежено підходять до розуміння інтелектуаль-
ного капіталу дослідники Д. Клейн і Л. Прусак, визначаючи інте-
лектуальний капітал як «інтелектуальний матеріал, формалізова-
ний і зафіксований, що використовується для виробництва 
активів з вищою вартістю». Хоча тут і розкривається економічна 
сутність інтелектуального капіталу як певного інтелектуального 
матеріалу, який використовується для виробництва ціннішого 
майна, проте віднесення до нього тільки «матеріалу, формалізо-
ваного і зафіксованого» не можна вважати правомірним. Якщо 
свідомо сформована корпоративна культура незафіксована і не-
формалізована, але сприяє реалізації творчих здібностей персо-
налу з метою створення нової технології або продукту, то її та-
кож слід вважати одним з елементів інтелектуального капіталу 
компанії. Те саме правомірно сказати про лояльність персоналу, 
купівельну схильність і, звичайно, про професійні знання й уміння 
співробітників, незафіксовані документально і неформалізовані.  

Учений Б. Леонтьєв підходить до визначення інтелектуально-
го капіталу через розкриття його структури трохи ширше. Під ін-
телектуальним капіталом того чи іншого суб’єкта він розуміє 
«сукупність наявних у нього законних прав на результати його 
творчої діяльності, його природних і набутих інтелектуальних 
здібностей і навичок, а також нагромаджені ним бази знань і ді-
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лових стосунків з іншими суб’єктами». Таке визначення містить 
конкретизованіший перелік елементів інтелектуального капіталу, 
ніж у Л. Едвінсона і М. Мелоуна, Д. Клейна і Л. Прусака, однак 
він має майже ті самі недоліки, що й у цих учених. 

Місткішим є функціональне визначення, запропоноване Х. Мак-
дональдом: «Інтелектуальний капітал — це знання, які є в органі-
зації й можуть використовуватися для одержання різних переваг 
перед конкурентами». Тут уже окреслено контури інтелектуаль-
ного капіталу як економічної категорії, тобто знання співробіт-
ників компанії, які є в організації і зумовлюють переваги перед 
конкурентами, здатні породжувати нову вартість. Проте відне-
сення до інтелектуального капіталу тільки знань значно звужує 
це поняття, залишає за його межами такі елементи, як клієнти 
компанії, торгові марки, лояльність, структура управління, корпора-
тивна культура, які цілий ряд дослідників також відносять до інте-
лектуального капіталу. І ще один недолік — розпливчастість фор-
мулювання «різні переваги перед конкурентами», яке не дає змоги 
чітко визначити економічну сутність досліджуваної категорії. 

Термінологічний підхід має місце у праці Е. Брукінга «Інтелек-
туальний капітал». Е. Брукінг визначає інтелектуальний капітал 
як «термін для позначення нематеріальних активів, без яких ком-
панія не може тепер існувати». У цьому визначенні, за винятком 
віднесення інтелектуального капіталу до нематеріальних активів, 
більше ніяк не розкривається його категоріальна економічна сут-
ність. Крім цього, згідно з визначенням, якщо компанія на даний 
момент може функціонувати без яких-небудь наявних у неї мате-
ріальних активів, наприклад патенту чи торгової марки, то їх до 
інтелектуального капіталу відносити не варто.  

Вагомий внесок у розкриття поняття «інтелектуальний капі-
тал» як об’єктивної економічної категорії зробив український 
учений-економіст О. Кендюхов. На його думку, «…інтелектуаль-
ний капітал — це здатність створювати нову вартість інтелектуаль-
них ресурсів підприємства, які представлені людським і машин-
ним інтелектами, а також інтелектуальними продуктами, 
створеними ним самостійно або залученими зі сторони, як засоби 
створення нової вартості». 

Таке визначення інтелектуального капіталу містить ряд прин-
ципових посилань, які дають змогу розглядати його як узагаль-
нюючу економічну категорію: 

1) інтелектуальний капітал як узагальнююча категорія є сукуп-
ністю людського і машинного інтелектів, а також інтелектуаль-
ного продукту; 
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2) до інтелектуального капіталу як економічної категорії на-
лежать тільки ті інтелектуальні ресурси підприємства, які здат-
ні створювати нову вартість або приносити додатковий при-
буток. 

Отже, якщо деякі патенти або права на дизайн не здатні 
створювати нової вартості, приносити додатковий дохід, не яв-
ляють собою ніякої ринкової цінності, то їх не слід відносити до 
інтелектуального капіталу, хоча вони і є інтелектуальним про-
дуктом; 

3) інтелектуальний капітал — це засіб створення нової вар-
тості, що принципово відрізняє його від інтелектуального поте-
нціалу. Можна виокремити такі особливості інтелектуального 
капіталу: 

� за нинішніх умов інтелектуальний капітал починає визна-
чати головні тенденції економічного зростання; 

� формування інтелектуального капіталу потребує від самої 
людини і всього суспільства значних затрат, які постійно збіль-
шуються; 

� інтелектуальний капітал у вигляді знань, навичок, досвіду 
може накопичуватися; 

� з накопиченням інтелектуального капіталу його дохідність 
підвищується до певного рівня, обмеженого верхньою планкою 
активної трудової діяльності (активного працездатного віку), а 
потім різко знижується; 

� характер і види інвестицій в інтелектуальний капітал зумов-
лені історичними, національними, культурними особливостями і 
традиціями; 

� інвестиції в інтелектуальний капітал повинні забезпечувати 
його власнику одержання вищого доходу; 

� інвестиції в інтелектуальний капітал дають досить значний 
за обсягом, тривалий за часом й інтегрований за характером еко-
номічний і соціальний ефект. Чим раніше робляться вкладення в 
особу, тим скоріше вони починають давати віддачу. Але треба 
мати на увазі, що найбільш якісні і тривалі інвестиції приносять 
вищий і триваліший ефект. Інвестиційний період в інтелектуаль-
ного капіталу значно триваліший, ніж у фізичного. В останнього 
він становить у середньому від одного до п’яти років, а в такої 
форми вкладення в інтелект, як освіта, інвестиційний період мо-
же досягати 12—20 років, продовжуватися в подальшому протя-
гом усього працездатного життя; 

� інтелектуальний капітал відрізняється від фізичного за сту-
пенем ліквідності. Інтелектуальний капітал не є оборотним акти-
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вом: тільки його послуги або окремі елементи, придатні для па-
тентування знання можуть бути куплені або продані. Інтелектуаль-
ний капітал невіддільний від його носія — живої людської особи, 
і внаслідок цього як актив він майже повністю неліквідний; 

� використання інтелектуального капіталу завжди контролю-
ється самим індивідом незалежно від джерела інвестицій на його 
розвиток; 

� функціонування інтелектуального капіталу, ступінь віддачі 
від його застосування зумовлені вільним волевиявленням суб’єк-
та, його індивідуальними інтересами і перевагами, його матеріаль-
ною і моральною заінтересованістю, відповідальністю, світогля-
дом і загальним рівнем культури, у тому числі й економічної. 

Отже, визначення сутності інтелектуального капіталу, його 
місця і ролі у відтворювальних процесах свідчить про обмеже-
ність використання економічного потенціалу суспільства. Особ-
ливо це важливо: 

� для сучасного періоду малоефективної віддачі сучасної те-
хніки, що дало б змогу поновити інноваційні процеси, яких бра-
кує, їх віддачу; 

� для задоволення зростаючих потреб людства в епоху інфор-
маційного суспільства. 

Сутність будь-якої економічної категорії завжди проявляється 
через функції. Вони є похідними від сутності, яку вони виража-
ють, і показують, у який спосіб реалізується суспільне призна-
чення цієї економічної категорії. Тому основними функціями ін-
телектуального капіталу є: накопичувальна, виробнича, відтворю-
вальна, стимулювальна, забезпечення підвищення 
продуктивності праці, конкурентоспроможності, економічного 
зростання. 

Базова функція інтелектуального капіталу — створення нової 
вартості. 

Структура інтелектуального капіталу 

Л. Едвінсон і М. Мелоун були першими, хто спробував 
систематизувати складові інтелектуального капіталу. У його 
структурі вони виділили дві категорії: «людський капітал» і 
«структурний капітал». На їхню думку, людський капітал є сукуп-
ністю знань, практичних навичок і творчих здібностей службов-
ців компанії, які застосовуються під час виконання її поточних 



 367

завдань. Іншими його складовими є моральні цінності компанії, 
культура праці та загальний підхід до справи. Людський капітал, 
як вважають Л. Едвінсон і М. Мелоун, не може бути власністю 
компанії. 

До категорії «структурний капітал» вони включають технічне 
й програмне забезпечення, організаційну структуру, патенти, тор-
гові марки і все те, що дає змогу працівникам компанії реалізува-
ти свій виробничий потенціал (або, за словами цих дослідників, 
те, що залишається в офісі після того, як службовці пішли додому). 
Крім того, структурним капіталом є відносини, які склалися між 
компанією та її клієнтами. Як ще одну ознаку структурного капі-
талу автори виділяють ту обставину, що на відміну від людського 
він може бути власністю компанії, а отже — і об’єктом купівлі-
продажу. 

Російський дослідник у галузі інтелектуального капіталу 
Б. Леонтьєв розвиває позиції Л. Едвінсона, виділяючи людський, 
структурний і клієнтський капітали. Клієнтський капітал, який у 
Л. Едвінсона не має чіткого структурного оформлення, у даному 
разі виділено в особливу категорію. В інтерпретації Б. Леонтьєва, 
«клієнтський капітал — це система стійких, надійних, довгостро-
кових довірчих і взаємовигідних відносин підприємства зі своїми 
клієнтами, покупцями товару, яка склалася за час його роботи на 
ринку». Сюди дослідник відносить бренди, клієнтуру, фірмове 
найменування, прихильність до бренду, канали збуту, систему 
ділових зв’язків, ліцензійні договори, опціонні угоди, договори 
комерційної концесії та ін. Як можна легко помітити, до клієнт-
ського капіталу включено досить різнорідні елементи (такі, на-
приклад, як торгова марка, клієнти і канали збуту), що ставить 
під сумнів обґрунтованість такого об’єднання. Хоча, безумовно, 
ділові відносини зі споживачами, їх прихильність до товарів пев-
ної фірми чи торгової марки є джерелом додаткового доходу і 
можуть розглядатись як клієнтський капітал і, відповідно, як 
складова інтелектуального капіталу підприємства. А віднесення 
самого клієнта як фізичної особи до капіталу компанії є спірним 
моментом; інша річ — віднесення до капіталу його ставлення до 
компанії, яке виявляється насамперед у купівлі товарів саме її 
виробництва. 

Отже, на підставі гносеологічного аналізу інтелектуального 
капіталу можна виділити його структуру: 

1) людський капітал; 
2) структурний (організаційний) капітал; 
3) ринковий (клієнтський) капітал. 
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Перелік складових капіталу підприємства подано в табл. 6.18. 
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Таблиця 6.18 

СТРУКТУРА ТА СКЛАДОВІ КАПІТАЛУ 

Капітал 
Інтелектуальний капітал (ІК) Фінансовий капітал (ФК) Матеріальний капітал (МК) 

власний/залучений власний/залучений власний/залучений 

Людський  1.1. Персонал: 
― освіта 
― посадова кваліфікація 
― здібності та навички 
― знання секретів 
― майнові та немайнові права 
персоналу 
― лояльне ставлення до фірми 

2.1. ФК персоналу: 
― зарплата та премії 
― витрати на авторські винаго-
роди та роялті 
― витрати на навчання 
― витрати на харчування, від-
починок, розваги 
― депозити персоналу в банках 

3.1. МК для персоналу: 
― інструменти та 
оргтехніка робочих місць 
― меблі та інтер’єр офісу 
― канцелярське приладдя 
― транспорт для персоналу 
― оснащення та матеріали, по-
в’язані з санітарією та екологією 

Структур-
ний (органі-
заційний) 

1.2. Організаційний капітал: 
― права та технології 
― права на вироби 
― права на товарні знаки 
― управління виробництвом 
― корпоративна культура 
― система інформації 

2.2. ФК на оновлення та підтри-
мання виробничого апарату: 
― депозити компанії в банках 
― оборотний капітал 
― витрати на придбання та екс-
плуатацію основного капіталу 
― цінні папери підприємства 
― зобов’язання 

3.2. МК основного та допоміж-
ного виробництва: 
― рухоме майно 
― нерухоме майно 
― інструменти 
― сировина 
― матеріали 
― енергоресурси 

Клієнтський  1.3. Клієнтський капітал: 
― ім’я компанії 
― договори комерційної кон-
цесії 
― секрети формування та роз-
ширення клієнтури 
― бренди 
― права та гарантії клієнта 
― список клієнтів 

2.3. ФК від клієнтів: 
― доходи від клієнтів 
― зарплата обслуговування клі-
єнтів 
― знижки постійним клієнтам 
― премії за останні досліджен-
ня клієнтів 
― заявлені депозити клієнтів у 
банках 

3.3. МК для клієнтів: 
― пункти сервісного обслуго-
вування 
― інша інфраструктура 
― вулична реклама 
― запчастини та комплектуючі 
для ремонту 
― майно клієнтів, що передане 
для ремонту 

3
6

6
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Людський капітал — це знання, досвід, навички та здібності 
конкретних фізичних осіб як загальна економічна цінність даного 
об’єкта бізнесу. Цей капітал невідчужуваний від його володарів.  

Структурний капітал — усе, що залишається на підприємст-
ві, пов’язане з інтелектуальним потенціалом, після того, як пер-
сонал іде з роботи додому. До нього належать інтелектуальна 
власність, інформаційні системи, система фінансових взаємовід-
носин, інструкції, положення, стандарти, нагороди, грамоти, при-
зи, які отримало підприємство (у нас це інтелектуальна власність, 
інтелектуальна активність). 

Клієнтський капітал — це система капітальних, надійних, 
довгострокових довірчих та взаємовигідних відносин підприємства 
зі своїми клієнтами, покупцями. По суті, це комплексний склад-
ний нематеріальний актив. Сюди належать бренд, клієнтура, фір-
мове найменування, канали збуту, ліцензійні договори та ін.  
(В авторській концепції це ринкові та інфраструктурні активи.) 

Формування теорії людського капіталу як самостійної течії 
світової економічної думки відбувалося в період розвитку сучас-
ної НТР наприкінці 50-х — на початку 60-х років ХХ ст.  
У цей час у США та країнах Західної Європи відбулися важливі 
соціально-економічні зміни, пов’язані з новими можливостями, 
зумовленими її змістом. 

Знадобилося лише кілька років, щоб ця концепція зміцніла, 
оформилася та посіла чільне місце у структурі економічних, соці-
альних, філософських та інших досліджень. За дуже нетривалий 
час з’явилася величезна кількість публікацій, які були присвячені 
аналізу різноманітних аспектів теорії людського капіталу. 

У середині 60-х років почали з’являтися фундаментальні мо-
нографічні дослідження, присвячені цій проблемі. Серед них — 
праці Т. Шульца, Г. Беккера, Е. Денисова, Л. Туроу, в яких були 
закладені основи сучасної теорії людського капіталу та які багато 
в чому випередили подальший напрям досліджень у цій галузі. 

На даний час теорія людського капіталу отримала широке су-
спільне визнання світової наукової економічної думки.  

Підхід до індивіда та особливостей його раціональної поведінки, 
що розвивається в рамках даної теорії, широко використовується в 
практиці ринкового господарювання. Популярність даної теми стала 
поштовхом до появи різних визначень поняття «людський капітал». 

Оскільки категорія «людський капітал» являє собою надзви-
чайно складне та багатогранне поняття, то доволі закономірна на-
явність численних визначень, зумовлених різними авторськими 
підходами до аналізу проблеми. 
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А. Сміт став першим серед економістів, які поклали початок уя-
вленням про людську природу в основу цілісної теоретичної систе-
ми. Саме він казав про затрати на освіту чи навчання людини як про 
капіталовкладення в її здатність заробляти в майбутньому, а людсь-
ким капіталом називає капіталізовану цінність «набутих і корисних 
здібностей усіх мешканців і членів суспільства». Представниками 
англійської класичної політекономії (А. Смітом, Д. Рікардо) були 
виявлені основні характеристики людини: 

1) визначна роль власного інтересу в мотивації економічної 
поведінки; 

2) компетентність (інформованість + кмітливість) економічно-
го суб’єкта у власних справах; 

3) конкретність аналізу через урахування класових розбіжнос-
тей у поведінці та інших, у тому числі ненадійних, факторах доб-
робуту. 

В економічній теорії ХVIII—XIX ст. можна виділити два ос-
новні підходи до проблеми визначення змісту людського капіта-
лу: 1) розгляд його як одного з факторів праці; 2) ототожнення із 
живою людською особистістю. 

Згідно з першим підходом до складу суспільного багатства 
включалися набуті здібності, знання, навички, кваліфікація пра-
цівників як продуктивних факторів праці. «Сама людська сут-
ність... — зазначає економіст Дж. Міль, — не є капіталом. Люди-
на слугує метою, заради якої існує багатство. Але її набуті 
здібності, які є тільки засобом і реалізуються лише завдяки праці, 
з упевненістю можна віднести до категорії капіталу». Учений-
економіст Г. Сіджвік вважав, що капітал складається тільки з тих 
благ, які створені людською працею, це поняття включає власти-
вість, яка виявляє будь-яке багатство майже до моменту його спо-
живання. 

Другий підхід передбачає розширене трактування самої лю-
дини з її набутими знаннями і навичками як капіталу. «Усі фа- 
ктори, у тому числі праця, перебувають у руках приватних влас-
ників, які продають їх підприємцям на ринку факторів вироб-
ництва», — так була висловлена позиція Л. Вальраса. Такого по-
гляду дотримувався І. Фішер, який писав, що «значна кількість 
послуг, пов’язаних з процесом виробництва, лише готують інші 
послуги. Але зрештою всі вони знаходять завершення у психоло-
гічному доході індивідуума». Л. Вальрас вважав, що «дохід лю-
дини — це певний потік послуг, який забезпечує її власність», а 
на думку І. Фішера, заробітна платня є виплатою з доходу, а не 
часткою будь-якого капітального фонду. 
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Ці два підходи навряд чи має сенс різко розмежовувати: дру-
гий підхід у цій теорії розглядає людину набагато ширше і вклю-
чає перший. 

Отже, економістами ХVIII—XIX ст. були розроблені окремі еле-
менти теорії людського капіталу. Але ці елементи були слабо пов’я-
зані між собою і не являли собою яку-небудь організовану систему. 

Значний вклад у становлення теорії людського капіталу вніс 
К. Маркс, який у центр дослідження капіталістичних виробничих 
відносин поставив аналіз людини як робочої сили. Він визначив, 
що з погляду безпосереднього процесу розвитку людських здіб-
ностей «можна розглядати продукування основного капіталу, до 
того ж цим основним капіталом є сама людина». Ця здібність до 
праці є джерелом отримання додаткової вартості. Робоча сила — 
це, за Марксом, сукупність фізичних і духовних здібностей лю-
дини, які реалізуються в процесі виробництва. «Головні агенти 
самого цього способу виробництва, капіталіст і найманий робіт-
ник як такі, самі є лише втіленнями, персоніфікаціями капіталу і 
найманої праці; це визначені суспільні характери, які накладає на 
індивідуумів суспільний процес виробництва». 

А. Маршалл, аналізуючи людські відносини як економічний 
фактор, зазначає, що він має забезпечувати задоволення матеріаль-
них потреб. На думку Т. Шульца, «концепція капіталу випливає з 
наявності дечого реально існуючого, яке володіє економічною 
властивістю надавати майбутні послуги, уможливлює подальший 
розподіл цілого на дві частини, а саме: на людський капітал і не-
людський». Подібної позиції дотримується і У. Боуен: «В останні 
десятиріччя ідея, що капітал складається з одних фізичних активів, 
була підірвана. На її місці поступово утвердився значно ширший 
погляд, згідно з яким капіталом є будь-який актив — фізичний або 
людський, який володіє здатністю генерувати потік майбутніх до-
ходів». Тому в процесі людської життєдіяльності на перший план 
виступають економічні фактори, які є передумовою для розвитку 
інших сторін життя. З підвищенням ролі науки, інформації та ін-
ших нових факторів сучасного розвитку значення «людського фа-
ктора» не зменшується, а зростає в бік вивчення такого явища, як 
«людський капітал». Саме «людський капітал», а не заводи, устат-
кування і виробничі запаси є умовою конкурентоспроможності, 
економічного зростання й ефективності. Розвиток людського капі-
талу на макроекономічному рівні є серцевиною НТП і тому — 
найнадійнішим засобом економічного зростання. 

У процесі науково-технічної революції, з розвитком електро-
ніки, автоматизації, підвищенням ролі якості праці і технологіч-
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них процесів на початку 60-х років ХХ ст. відбулося становлення 
сучасної теорії людського капіталу, яка за короткий термін посіла 
важливе місце у структурі економічної науки. 

Біля витоків формування теорії людського капіталу стояли 
американські економісти Т. Шульц і Г. Беккер. Пізніше великий 
внесок у її розвиток зробили М. Блауг, І. Бен-Порет та ін.  

Г. Беккер вважає, що «головним стимулюючим фактором ста-
ло усвідомлення того, що в більшості країн зростанням фізичного 
капіталу забезпечується відносно невелика частка зростання до-
ходу. Пошук роз’яснень, які б задовольняли, привів до розроб-
лення найдосконаліших вимірів фізичного капіталу і викликав 
зацікавленість до не менш помітних сутностей, таких як техніч-
ний прогрес і людський капітал». Отже, «людський капітал» 
складається з набутих знань, навичок, мотивацій та енергії, яки-
ми наділена людина і які можуть бути використані протягом пев-
ного періоду часу з метою виробництва товарів і послуг. Можна 
сказати, що людський капітал — це здатність індивідуума до ви-
робництва товарів і послуг, його «виробничі здібності, обдарова-
ність і знання». Багато в чому визначила подальший напрям 
досліджень у цій галузі книга Г. Беккера «Людський капітал». 
Її автор розглядає це поняття в широкому сенсі: «людський капі-
тал формується за рахунок інвестицій у людину, серед яких мож-
на назвати навчання, підготовку для виробництва, видатки на охо-
рону здоров’я, міграцію і пошуки інформації про ціни і доходи». 

Лаконічніше концепцію людського капіталу трактує Л. С. Ша-
ховська: «Людський капітал — це сама людина-працівник, суб’єкт 
господарювання, його здатність до праці, тобто трудовий ресурс, 
який за певних умов є капіталом для його найманця». 

Здатність до праці стає капіталом, коли відбувається принци-
пова, якісна зміна всієї сукупності властивостей, які складають 
якість робочої сили, що робить її власника здатним створювати 
стійкий, надлишковий, додатковий продукт, необхідний суспіль-
ству, і відповідно надлишкову додану вартість, яка стає стійким 
джерелом доходу. 

Економічна категорія «людський капітал» ґрунтується на міс-
ці і функціях людини в економічній системі, її здатності до праці.  

Класифікація інтелектуального капіталу може здійснюва-
тися за такими ознаками: 

1. За роллю у виробничо-господарському процесі інтелектуаль-
ний капітал можна поділити на основний (знання, кваліфікація і 
досвід співробітників, торгові марки, ліцензії, патенти, клієнтура, 
контракти, портфель замовлень) і той, що забезпечує (організа-
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ційна структура, корпоративна культура, ціннісні настанови, пси-
хометричні здібності й лояльність персоналу). 

2. За типами цей капітал є персоніфікованим, інфраструктур-
ним, клієнтським, марочним, формалізованою інтелектуальною 
власністю. Кожен такий тип містить відповідні види інтелектуаль-
ного капіталу: 

― персоніфікований — пов’язані з роботою знання й уміння, 
творчі здібності, освіта, професійна кваліфікація, лояльність, цін-
нісні настанови і психометричні характеристики персоналу; 

― інфраструктурний — інформаційні технології, організацій-
на структура, філософія управління, корпоративна культура і ді-
лове співробітництво; 

― клієнтський — відносини з покупцями, контракти, порт-
фель замовлень, франшизи та ліцензійні угоди; 

― марочний — торгові марки, товарні знаки, корпоративна 
марка (ім’я) і марки обслуговування; 

― формалізована інтелектуальна власність — патенти, автор-
ське право, виробничі секрети, оригінальне програмне забезпе-
чення, «ноу-хау», права на дизайн і бази даних. 

3. За належністю інтелектуальний капітал буває невідчужу-
ваний і відчужуваний. Невідчужуваний — це види інтелектуаль-
ного капіталу, які не можуть бути відокремлені від його носія, 
скопійовані та перенесені до іншої організації (знання, досвід, 
навички, творчі здібності, ціннісні настанови і лояльність співро-
бітника, корпоративна культура). Відчужуваним є інтелектуаль-
ний капітал, який може бути скопійований, проданий та (або) пе-
ренесений до іншої організації (ліцензії, патенти, торгові марки, 
програмне забезпечення і бази даних). 

4. За використанням у виробничо-комерційній діяльності ін-
телектуальний капітал поділяється на той, що використовується, 
перебуває в розвитку (просування нової торгової марки), у резер-
ві або на консервації. 

Оцінювання інтелектуального капіталу 

Теоретично ринкова вартість бізнесу, що ґрунтується 
на знаннях, не повинна відрізнятися від ринкової вартості будь-
якого іншого бізнесу, що забезпечує такі самі фінансові результа-
ти. Відповідно до принципу, відомого як «теорема-ММ», вартість 
фірми залежить лише від величини грошового потоку, створюва-
ного її діяльністю, і не залежить від структури активів. Проте 
практика спростовує це. 
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Ринкова вартість (на відміну від ціни) фірми — розрахункова 
величина. Реальна ціна може значно відрізнятися від неї в той 
або інший бік залежно від конкретних обставин здійснення уго-
ди. Оцінювання нематеріальних активів — найспецифічніша час-
тина обліку бізнесу. Суттєвим при цьому є те, що оцінювання біз-
несу зазвичай передує оцінюванню нематеріальних активів. 
Спочатку на основі оцінювання за прибутковістю та (або) на 
основі аналізу зіставлюваних аналогічних продажів визначається 
ринкова вартість бізнесу в цілому. Потім здійснюється оціню-
вання ринкової вартості всіх матеріальних активів (тих, що мож-
на осягнути). Оцінка нематеріальних активів у цілому визнача-
ється як різниця між ринковою вартістю фірми (бізнесу) і 
вартістю її матеріальних активів (активів за вирахуванням зо-
бов’язань). Тільки після цього оцінюються нематеріальні активи 
кожен окремо. Такий підхід до оцінювання нематеріальних акти-
вів або інтелектуального капіталу зазвичай називають «return on 
assets concept» (ROA). Далі йде уточнення вартості нематеріаль-
них активів і вартості бізнесу з урахуванням цих уточнень. Зво-
ротна послідовність дій (від активів, у тому числі нематеріаль-
них, до оцінювання фірми в цілому) практично неможлива, 
оскільки для оцінювання нематеріальних активів кожного окре-
мо, як правило, просто немає достатньої інформації. 

Крім того, такий порядок оцінювання (ROA) узгоджується з 
принципами бухгалтерського обліку і з тими обставинами, що за-
звичай далеко не всі нематеріальні активи на момент продажу 
фірми вже відображені в балансі. Доти, доки нематеріальні акти-
ви становили відносно невелику частину вартості компаній, це не 
викликало проблем. Різниця між ціною купівлі-продажу фірми і 
вартістю її чистих активів ураховується в балансі як гудвіл. 
Останній автоматично враховував вартість усіх нематеріальних 
активів, незалежно від того, враховані чи не враховані вони в ба-
лансі. З розвитком економіки збільшувалася роль інтелектуальної 
складової, що зумовлювало необхідність визначення її вартості. 
Згідно з опублікованими в 1994 р. даними комісії з бухгалтерсь-
ких стандартів (UK) суми, що сплачують за гудвіл (goodwill), 
зросли з 1 % у 1976 р. до 44 % у 1986 р. У 1996 р., тобто ще 10 
років потому, стало зрозуміло, що відносити зазначену різницю 
на гудвіл немає сенсу, тому що вона в окремих випадках стано-
вила 90 % суми угод. Відповідно змінилася практика обліку. Усе 
більша частка одержуваної суми відноситься на ідентифіковані 
активи, насамперед на інтелектуальну власність. Істотні зміни в 
стандартах обліку нематеріальних активів відбулися в 1999 р. 
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Сучасні концепції інтелектуального капіталу, які сформульо-
вані в основному авторами з Північної Європи, Австралії та 
США, йдуть набагато далі, вимагаючи ще радикальніших змін у 
принципах оцінювання й обліку нематеріальних активів і наводя-
чи численні приклади разючої розбіжності між розрахунковими 
показниками ринкової вартості і реальною ціною угод у сфері біз-
несу, який базується на об’єктах інтелектуальної власності. Най-
більш яскраві і переконливі з цих прикладів такі: поглинання фі-
рми Lotus фірмою ІBM за 3,5 млрд дол. при балансовій вартості 
226 млн дол. і з тенденцією зниження рівня прибутковості 
(L. Edvіnsson, M. S. Malone, 1997), a також багаторазове переоці-
нювання «дуже корисної компанії» (Т. Stewart, 1997). Різниця оцін-
ки за різними методами сягала трьох років. Найістотнішим у цих 
вимогах є те, що при оцінюванні бізнесу з урахуванням інтелекту-
альної складової обов’язково має оцінюватися людський капітал, 
що входить до складу інтелектуального капіталу. Цілком очевид-
но, що за поглинання Lotus покупці врахували високу якість мене-
джменту і рівень професіоналізму програмістів цієї компанії. Од-
нак звідси не випливає, що їх треба враховувати у складі нема-
теріальних активів і відображати в балансі. Це суперечить не 
тільки конкретним нормам, а й фундаментальним принципам. 

Перш ніж перейти до концептуальних засад оцінювання інте-
лектуального капіталу, треба звернути увагу на співвідношення 
таких понять, як «інтелектуальний капітал», «інтелектуальна влас-
ність» і «нематеріальні активи». 

Поняття «інтелектуальний капітал» ширше, ніж «інтелектуаль-
на власність» або «нематеріальні активи», хоча тут треба зробити 
ряд істотних застережень. Усі три поняття розрізняються не тіль-
ки за сферами застосування, а й за складом осіб, котрі використо-
вують ці поняття. Інакше кажучи, вони входять у професійний 
жаргон різних професійних груп. Поняття «інтелектуальний капі-
тал» використовується найчастіше менеджерами, поняття «інте-
лектуальна власність» — юристами, а поняття «нематеріальні ак-
тиви» — професійними оцінювачами й бухгалтерами.  

Інтелектуальний капітал 
та інтелектуальна власність 

Поняття інтелектуальна власність чітко сформувалося 
тільки наприкінці XVII ст. у Франції. Цьому передував тривалий пе-
ріод зародження і розвитку даного поняття. Спочатку, в середині сто-
річчя, інтелектуальна власність була тісно пов’язана з привілеями. 
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Ще в 1236 р. один із мешканців Бордо отримав у Франції привілей 
строком на 15 років на засіб виробництва одягу з вовни за фламанд-
ським зразком. Слідом за привілеями почали видавати патенти. Се-
нат Венеції 1474 року прийняв перший у світі «Патентний закон», 
який став для інших країн прообразом законодавства в цій галузі. 

У 20-ті роки XVII ст. в Англії було ухвалено закон «Статут 
про монополії», який зрештою став називатися «Великою харті-
єю винахідників». Цим законом установлювалися монопольні 
права для авторів технічних розробок на використання протягом 
14 років переваг, що створюються цими новаціями. Цей законо-
давчий акт мав велике значення, оскільки до цього часу він є ос-
новою для видання національних і міжнародних правових доку-
ментів, які стосуються такого важливого об’єкта інтелектуальної 
власності, як винаходи, що захищені патентами. 

1709 року в Англії було прийнято «Статут королеви Анни», в 
якому були вперше сформульовані принципи захисту автор-
ського права. Основні з них діють у сучасних нормативно-
правових актах. 

До Конституції США в 1787 р. було внесено пункт, відповідно 
до якого Конгрес зобов’язаний був «сприяти процесу науки і ко-
рисних ремесел, гарантуючи на певний період часу авторам-
винахідникам виключне право на їхні художні твори і винаходи». 
Це положення американської конституції конкретизувалось у за-
конах окремих штатів. Унаслідок цього літературна власність 
стала пов’язуватися з поняттям «промислова власність», що є од-
ним з основних компонентів поняття «інтелектуальна власність». 

Відносини власності включено в суворі рамки відносин капі-
талу, чим визначена його економічна природа. 

Власності, окрім виробничих відносин, які розкривають її 
зміст, притаманні властивості цілісної соціально-економічної 
характеристики засобу виробництва. У цьому полягає її особ-
ливий категоріальний сенс, який не зводиться до виробничих 
відносин. 

Економічною матерією, властивістю якої є власність, виступає 
вся система виробничих відносин засобу виробництва. 

Економічний зміст власності виражає співвідношення трьох 
груп відносин: відносин участі (поєднання факторів виробницт-
ва), кооперації й управління (розподіл виробничих функцій). Їх 
співвідношення є ієрархічним.  

Від того, у який спосіб поєднуються фактори виробництва, за-
лежать масштаб і форма кооперації в самому процесі виробницт-
ва і характер управління останнім. 
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Формування здібностей людини залежить від того, як вона ви-
користовує у своїх інтересах економічні, соціальні і політичні мож-
ливості, які в неї є і які надаються навколишнім середовищем, від 
доступності необхідних ресурсів і від її прав розпоряджатись аль-
тернативними «пакетами» товарів і послуг, які забезпечуються на 
основі власності та (або) через обмін. Не викликає сумніву, що ма-
теріальні ресурси є саме засобом, хоча й дуже важливим, розвитку 
людини, тоді як результат використання цих ресурсів, що вираже-
ний у сформованих людських здібностях, є кінцевою метою. 

Засобами виробництва на нинішньому етапі розвитку еконо-
міки стають інтелектуальні здібності особи. А процес творчості 
переростає в креативну діяльність, спрямовану на розширене від-
творення інтелектуального капіталу. 

Таким чином, еволюція інтелектуальних здібностей у процесі 
економічного розвитку привела до формування і визначальної 
ролі інтелектуального капіталу. 

Інтелектуальний капітал — це економічні відносини з приводу 
відтворення і відчуження результатів інтелектуальної (креативної) 
діяльності між носіями інтелектуальних здібностей, які набувають 
форми інтелектуальної власності, та її потенційними споживачами. 

Статус працівника інтелектуальної праці, що змінився, є при-
чиною трансформації сучасних відносин власності. В епоху інте-
лектуального капіталу головним фактором, на думку В. Л. Іно-
земцева, є якісно нова «особиста власність, яка служить 
найпотужнішим спонукальним мотивом діяльності». У сучасно-
му су- 
спільстві тенденція до відокремлення капіталу від працівника 
змінюється на протилежну — до їх злиття. У табл. 6.19 подано 
еволюцію інтелектуальної власності й капіталу. 

Поняття інтелектуального капіталу в такому вигляді, як воно сфор-
мульовано в «Угоді про створення Всесвітньої організації інтелекту-
альної власності» (ВОІВ), дуже широке. Воно охоплює всі права, що 
належать до літературних, художніх творів і наукових здобутків, ви-
конавської діяльності артистів, звукозапису, радіо- і телевізійних пе-
редач, винаходів у всіх сферах людської діяльності, наукових відк-
риттів, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування, 
фірмових найменувань і комерційних позначень, захисту від несум-
лінної конкуренції, а також усі інші права, що стосуються інтелекту-
альної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній 
сферах. За такого розуміння до інтелектуальної власності належать 
не тільки майнові, а й моральні права, у тому числі право на ціліс-
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ність твору, право на ім’я і т. д. Ці права зовсім не обов’язково прино-
сять дохід. Тому їх не можна відносити до інтелектуального капіталу. 
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Таблиця 6.19 

ЕВОЛЮЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Й КАПІТАЛУ  
В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

Спосіб  
виробництва 

Визначальна  
форма власності 

Власник  
засобів виробництва 

Здатність  
до суспільно корисної діяль-

ності 

Елементи  
інтелектуального капіталу 

Первісний 
лад 

загальна влас-
ність на засоби 
виробництва 

громада, жорсткої дифе-
ренціації немає 

здатність до діяльності інтелектуальні здібності на 
інтуїтивному рівні особис-
тості, інтелектуальний по-
тенціал громади 

Рабовлас-
ницький 
лад 

приватна влас-
ність 

рабовласник; мистецтво — 
доля вільних і частково 
рабів. Результат впрова-
дження ідей — власність 
рабовласників 

здатність до діяльності; здат-
ність до праці 

інтелектуальний потенціал 
колективу, твори мистецт-
ва, привілеї, наукові відк-
риття, усвідомлені інте-
лектуальні здібності 

Феодальний 
лад 

приватна влас-
ність 

феодал (більшою мірою) і 
найманий селянин (мен-
шою мірою) 

здатність до виробничої пра-
ці; інтелектуальні здібності 

патенти, інтелектуальна 
власність 

Індустрі- 
альне су- 
спільство 

приватна влас-
ність 

підприємець, який веде 
активну діяльність із ме-
тою зростання прибутку 

здатність до виробничої пра-
ці, інтелектуальні здібнос-
ті, мистецтво 

інтелектуальна актив-
ність, інформаційна сис-
тема, ринкові активи, ін-
фраструктурні активи 

Постіндус-
тріальне су-
спільство 

приватна влас-
ність, інтелекту-
альна власність 

підприємець, частково 
найманий працівник 

здатність до виробничої пра-
ці, здатність до інтелектуаль-
ної (креативної) дяльності 

відтворення інтелектуаль-
ного капіталу 

Інформацій- 
не суспі- 
льство 

інтелектуальна 
власність 

зайнятий суспільно корис-
ною діяльністю 

креативна діяльність, здат-
ність до суспільно корисної 
діяльності 

розширене відтворення ін-
телектуального капіталу 

3
7

6
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Наступний етап уточнень стосується окремих видів інтелекту-
альної власності. Найсуттєвіші з них стосуються різного розу-
міння ноу-хау в концепціях інтелектуальної власності та інтелек-
туального капіталу, а також співвідношення понять «товарний 
знак» і «бренд». 

З погляду бізнесу заведено розрізняти три види ноу-хау:  
(1) невіддільні від конкретної фізичної особи (працівника); (2) 
невіддільні від фірми; (3) віддільні в загальному випадку від фі-
зичної особи і від фірми. Правовий захист поширюється тільки 
на ноу-хау третього типу. Тільки такі ноу-хау можна вважати ак-
тивами фірми в повному розумінні слова. Однак менеджери у 
своїх діях мають ураховувати те, що ноу-хау бувають трьох типів. 

Бренд — це комерційний еквівалент репутації. Саме репута-
ція, а не товарний знак є обов’язковим елементом, що має місце в 
усіх варіантах уживання терміна «бренд». Цей термін широко 
використовується фахівцями з реклами, менеджменту і профе-
сійними оцінювачами. При цьому під «брендом» вони можуть 
розуміти і назви добре відомої фірми, і назву популярного това-
ру, і загальновідомий товарний знак. Однак наявність товарного 
знака не є обов’язковою. Крім того, на відміну від товарного зна-
ка, термін «бренд» не має наукового визначення.  

Однак управління інтелектуальним капіталом має на увазі ви-
явлення й оцінку саме брендів, а не товарних знаків. 

Інтелектуальний капітал  
і нематеріальні активи 

Під нематеріальними активами заведено розуміти будь-
які довгострокові активи, не пов’язані безпосередньо з яким-
небудь відчутним об’єктом. Довгий час до нематеріальних акти-
вів відносили будь-які активи, для яких не знайшлося місця серед 
інших матеріальних активів. Тому склад нематеріальних активів 
дуже неоднорідний. Вартість найвідомішого з них — гудвіла 
(goodwіll) обчислюється як різниця між ціною купівлі компанії і 
вартістю її чистих активів, тобто, по суті, є формальною величи-
ною, яка не пов’язана із жодним конкретним об’єктом, крім ком-
панії в цілому. Те саме стосується «goіng concern», хоча цей ак-
тив виникає зовсім інакше. Такі активи називаються неіденти-
фікованими, або активами типу гудвіл. За сутністю — це 
бухгалтерські фікції. Крім того, до нематеріальних активів нале-
жить безліч ідентифікованих активів (іdentіfіed assets), тобто 
пов’язаних з конкретним нематеріальним об’єктом (винаходом, 
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товарним знаком тощо). Підставою для обліку будь-якого такого 
активу на балансі зазвичай є наявність витрат на його придбання 
або створення. Інакше кажучи, на балансі відображаються не ак-
тиви як такі, а бухгалтерські операції за вартістю їх придбання. 

Права інтелектуальної власності складають тільки найзначні-
шу частину ідентифікованих нематеріальних активів. При цьому 
суттєва частина прав інтелектуальної власності, що належать фір-
мі, на її балансі не враховується, тому що їх виникнення не було 
пов’язане з будь-якими бухгалтерськими операціями. Найчастіше 
в балансі не враховуються авторські права, тому що вони вини-
кають як авторський продукт (твір), хоча відповідні витрати мо-
жуть бути визнані видатками. 

Отже, до складу нематеріальних активів можуть входити ак-
тиви, що взагалі не належать до інтелектуального капіталу, а ба-
гато компонентів інтелектуального капіталу не входять до складу 
нематеріальних активів, якщо розуміти нематеріальні активи в 
обліковому аспекті. Принципово не можуть входити до складу 
нематеріальних активів такі компоненти інтелектуального капі-
талу, що не належать фірмі, у тому числі людський капітал і час-
тина ринкового капіталу. Крім того, у структурі нематеріальних 
активів фірми зазвичай не враховуються належні їй авторські та 
суміжні права (copyrіght and neіghborіng rіghts), хоча в принципі 
вони можуть ураховуватися. Практика свідчить, що багато фірм 
не прагнуть відобразити такі активи на своєму балансі, хоча праг-
нуть продемонструвати їх потенційним інвесторам. У результаті 
виникає величезний розрив між балансовою вартістю фірми та її 
ринковою капіталізацією. У випадку з Mіcrosoft цей розрив дохо-
див у 1999 р. до двох порядків (100 разів). Приблизно те саме 
спостерігається в багатьох інтернет-фірмах.  

Це характеризує суперечність між принципами бухгалтерського 
та управлінського обліку. Бухгалтерія ґрунтується на принципах 
звичайної арифметики, з урахуванням балансу активів і пасивів. 

Знання підпорядковуються зовсім іншим алгебраїчним прави-
лам, їм не притаманна властивість «рідини». На цю властивість 
звертали увагу ще три нобелівські лауреати (Л. Канторович, 
Б. Леонтьєв, К. Aррoв). У літературі з інтелектуального капіталу 
це залишилося непоміченим. Значною мірою зменшують супереч-
ності міжнародні стандарти фінансового обліку. При цьому бух-
галтерські дані залишаються одним з найважливіших джерел ін-
формації, які використовуються для оцінювання бізнесу і при-
йняття рішень про інвестування капіталу в ту або іншу фірму. 
Але вона має бути доповнена іншими формами обліку. 



 383

Методи оцінювання 

За нинішніх умов об’єкти інтелектуальної власності 
стають товаром, якому притаманні всі обов’язкові властивості 
будь-якого товару (корисність, рідкість, унікальність). Згідно з 
концепцією прав власності товар — це певна сукупність не тіль-
ки фізичних характеристик, а й пов’язаних з ними прав і юридич-
них обмежень. Тому цінність товару (його грошова оцінка) ви-
значається сукупністю всіх цих факторів. На відміну від звича-
йних товарів, результати інтелектуальної діяльності є дуже 
вразливими. Без державної охорони вони можуть бути легко при-
власнені кожним, хто має необхідні засоби для їх використання з 
метою отримання прибутку. Відсутність гарантованої правової 
охорони означає, що особи, які вклали значні кошти в розроб-
лення об’єктів інтелектуальної власності, не змогли б окупити 
своїх витрат і тому не були б зацікавлені в такого роду діяльнос-
ті. Що ширше коло прав, пов’язаних з даними ресурсами, то ви-
ща їх корисність. Властивість рідкісності стосовно до об’єктів ін-
телектуальної власності проявляється в закріпленні права на 
використання інтелектуальної власності за конкретною особою 
(право власника) і заперечується її використанням будь-ким ін-
шим без санкції правоволодіння. Треба зазначити, що регулює 
доступ до рідкісних ресурсів ціла система норм, які встановлю-
ються не тільки державою, а й іншими механізмами — звичаями, 
моральними настановами, релігійними заповідями.  

Інтелектуальні продукти поділяють на тиражовані, які є 
об’єктом масового виробництва, і суспільно-нові — товари-
новації. Інтелектуальні продукти мають такі особливості:  

а) є продуктами природної монополії інтелекту творців;  
б) не відчужуються повністю, а позичаються і тому можуть 

бути об’єктом одразу кількох угод;  
в) більшість інтелектуальних продуктів складаються з матері-

ального носія та ідейної частини, яка є об’єктом правового захисту. 
Особливості ціноутворення на ринку інтелектуальних про-

дуктів: 
1) ціна на інтелектуальний продукт переважно залежить від 

вартості відтворення людського капіталу, який бере участь у його 
створенні, оскільки вирішальним фактором вибору для спожива-
чів є саме неповторність товару; 

2) попит на інтелектуальні товари залежить від попиту на 
традиційні товари, причому ця залежність обернена. Так, за мо-
рального старіння устаткування об’єктивно спостерігається па-
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діння попиту на нього при постійному зростанні попиту на но-
вації, здатні виробляти ту саму продукцію з меншими затрата-
ми ресурсів; 

3) пропозиція інтелектуальних товарів і послуг залежить від 
попиту на дані продукти, вартості ресурсів для їх виробництва, а 
також від відкритості вхідної інформації і ціни на неї; 

4) рішення про встановлення ціни на товар-новацію прийма-
ється за умов браку інформації про ефективність використання 
товару, що породжує значний економічний ризик прийняття рі-
шення щодо угоди з обох сторін; 

5) ціноутворення на ринку новацій ускладнюється наявністю 
цілого ряду позитивних і негативних інформаційних екстерналій, 
серед яких можна виділити фінансування утворення продуктів, 
які нарешті стають доступними для багатьох агентів ринку без 
відповідного відшкодування або ж суперечності впливу інформа-
ції про новації на учасників угоди; 

6) товари, які мають статус суспільної новизни, приносять ви-
году не тільки індивідуальним споживачам, а й суспільству в ці-
лому. Ринок з притаманною йому економічною природою врахо-
вує лише попит перших, ігнорує попит останнього в цілому, що 
призводить до обмеження виробництва даного виду товарів. 

Західні корпорації, які планують реальні стратегії нових вироб-
ництв і ринків збуту, не можуть не включати до своїх маркетин-
гових досліджень питання використання об’єктів інтелектуальної 
власності, більш того, їм доводиться з цього починати. Виявлен-
ня справжніх власників прав на технології, матеріали і на закла-
дені в товарну продукцію дизайнерські рішення — відправний 
пункт розроблення будь-яких корпоративних стратегій. Перш ніж 
розробляти будь-яке виробництво необхідно через патентний 
пошук визначити, кому належать права на випуск і комерційну 
реалізацію даної продукції. А для того, щоб бути впевненим, що 
нове виробництво у близькому майбутньому не буде закрите і 
його не задушать непомірними штрафами, потрібно або запатен-
тувати низку найважливіших технологічних рішень, або придба-
ти в їх власників ліцензію на право їх використання. 

Інтелектуальний продукт є продуктом «природної монополії» 
і має властивість обмінюваності, але не відчужується повністю, а 
лише позичається. 

Об’єкт інтелектуальної власності може бути проданий неод-
норазово, будучи об’єктом кількох ринкових угод. Продукт інте-
лектуальної власності не зникає в процесі споживання. Створю-
ється цей продукт виключно не для особистого, а для суспільного 
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споживання. Інтелектуальний продукт характеризується мізер-
ними затратами на тиражування готового продукту порівняно із 
затратами на його розроблення, тому тиражування суворо регу-
люється. Незаконне використання об’єктів інтелектуальної влас-
ності карається законом. 

У міжнародній практиці відомі різні підходи, які використо-
вуються для розроблення нового товару. На Заході переважно 
спочатку розробляють товар, виготовляють його прототип, а по-
тім розраховують затрати на його виробництво. Відтак фірма пі-
драховує, чи можна продати товар за ту ціну, яка включає ці ви-
трати плюс бажану норму прибутку. Якщо відповідь негативна, 
то змінюється конструкція даного товару або він узагалі припи-
няє своє існування.  

Японські фірми на початковій стадії визначають цільову ціну 
нового товару, яка ґрунтується на прийнятті позиції споживача, 
знаннях ринкової кон’юктури, у результаті чого визначається той 
діапазон ціни, за якою цей товар буде запропоновано. На підставі 
фінансових потреб фірми визначається цільова рентабельність 
проекту. У зворотному порядку для нового товару визначаються 
цільові витрати. І тільки після цього планується виробництво й 
розподіл, які повинні ввійти в рамки цільових витрат. Цей процес 
супроводжується значною кількістю переговорів між будь-якими 
підрозділами фірми і постачальниками. У результаті на виході за-
звичай одержують товар, який не тільки відповідає запитам спо-
живачів, але і є лідером стосовно витрат. Японські фірми відда-
ють перевагу розгляду ситуації в цілому, вивчаючи можливий 
внесок товару в посилення загальної стратегічної позиції фірми. 
Як наслідок, у Японії впроваджується набагато більше нових то-
варів, оскільки ці товари розглядаються з погляду тієї специфіч-
ної ролі, яку вони відіграють серед інших товарів, або в загаль-
ному діапазоні пропозиції фірми. 

На думку Тома Пітерса, авторитета в галузі управління, фірма 
щомісяця має генерувати принаймні по дюжині нових ідей у сфе-
рі вдосконалення кожної з її асортиментних груп. 

Інтелектуальні продукти, які народжуються в процесі відтво-
рення інтелектуального капіталу, не завжди можуть бути впрова-
джені на даному підприємстві. Звідси з’являється додатковий вид 
діяльності — реалізація інтелектуального продукту. За кордоном 
є багато прикладів організації такого виду підприємництва. На-
приклад, компанія «Дженерал Електрик» (США) має підприємст-
во з розвитку нових ділових сфер, однією з функцій якого є про-
даж патентів. За щорічну платню споживачі отримують список 
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нових ідей, який формується раз на місяць, для різноманітних 
сфер бізнесу. За детальніше ознайомлення зі змістом деяких із 
них доводиться сплачувати додатково. 

Таким чином, одна річ продавати технологію, яка не може бу-
ти застосована на даній фірмі, що з’явилась як результат, і зовсім 
інша — комерціалізувати цю діяльність, свідомо виділяючи до-
даткові фонди для розроблення ідей з метою їх продажу. Концеп-
ція «подвійного бізнесу» забезпечує максимальні вкладення у на-
уково-технічний розвиток. Вітчизняні підприємства, на жаль, не 
використовують можливості подібного бізнесу, хоча це могло б 
сприяти збільшенню їхньої прибутковості. 

Основним методом установлення вартості прав інтелектуаль-
ної власності вважається дохідний (прибутковий) метод у широ-
кому розумінні. Метод порівняльного продажу (ринковий метод) 
і витратний метод можуть використовуватись як доповнення до 
дохідного методу. Дохідний метод має багато варіантів, котрі ча-
сто згадуються як окремі методи. Основні варіанти дохідного ме-
тоду такі: 

• метод Д1 «Звільнення від роялті»; 
• метод Д2 «Дисконтування/капіталізація переваги у доходах 

(прибутку)»; 
• метод ДЗ «Дисконтування/капіталізація економії витрат».  
Кожен з трьох основних варіантів може бути реалізований у 

двох модифікаціях. Перша модифікація ґрунтується на капіталі-
зації усередненого прибутку або грошового потоку, друга — на 
дисконтуванні очікуваних грошових потоків або очікуваних при-
бутків. Показником прибутковості в обох випадках може бути 
вибрано або прибуток (до оподатковування або після нього), або 
грошовий потік. Найбільш теоретично обґрунтовані і разом з тим 
найскладніші модифікації всіх трьох основних варіантів дохідно-
го методу ґрунтуються на дисконтуванні грошових потоків, най-
простіші модифікації — на прямій капіталізації прибутку. Вибір 
методу визначається як компроміс між прагненням до високої 
якості результату і простотою процедури оцінювання. 

Дисконтування грошових потоків 

Для встановлення ринкової вартості прав інтелектуаль-
ної власності найзручніший метод дисконтування грошових по-
токів, який застосовується або в модифікації (а) з капіталізацією 
прибутку (до оподатковування), або в модифікації (б) з дискон-
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туванням очікуваного прибутку (також до оподатковування). Цей 
метод найкраще підходить для оцінювання патентів і ліцензій 
при їх продажу. За основу розрахунку беруться передбачувані лі-
цензійні платежі у вигляді роялті — регулярних виплат, що роз-
раховуються у вигляді відсотків від виторгу, одержуваного в ре-
зультаті реалізації ліцензійної продукції. Розмір роялті визна-
чається за попереднім досвідом, за спеціальною таблицею 
стандартних галузевих роялті або іншим відносно простим спо-
собом.  

Метод розрахунку може бути поділений на такі сім етапів: 
1. Складається прогноз обсягу продажу, за яким очікуються 

виплати роялті. Прогноз складається в натуральних і вартісних 
показниках з розподілом за роками або коротшими інтервалами. 

2. Визначається ставка роялті. Якщо немає досвіду продажу 
ліцензій аналогічного типу, то дані беруться з таблиць стандарт-
них величин роялті. Такі таблиці публікуються. 

3. Визначається економічний термін служби патенту або ліцен-
зії, що може бути істотно коротшим від юридичного, якщо вина-
хід застаріває раніше, ніж закінчується термін дії патенту. 

4. Розраховуються очікувані виплати у вигляді роялті. Як пра-
вило, роялті нараховуються від обсягу продажу у вартісному ви-
разі за тими періодами, на які поділений весь економічний термін 
дії патенту або ліцензії. Але застосовуються також роялті, що ро-
зраховуються за кількістю одиниць виготовленої продукції. 

5. З очікуваних виплат у вигляді роялті вираховуються всі ви-
трати, пов’язані з підтриманням чинності патенту тощо (якщо 
вони порівнянні з величинами очікуваних роялті). 

6. Розраховуються дисконтовані потоки прибутку, які отрима-
ні від виплат у вигляді роялті. Коефіцієнти дисконтування визна-
чаються залежно від галузі застосування винаходу, галузевих та 
індивідуальних ризиків. 

7. Визначається сума зведеної теперішньої вартості потоків 
прибутку за весь період.  

Потік прибутку поточного року враховується з коефіцієнтом 1. 
Вважається, що він складається з тих коштів, що надходять або, 
навпаки, мають бути виплачені негайно. Для кожного наступного 
року коефіцієнт дисконтування визначається множенням коефі-
цієнта попереднього року на величину 

1 / (1 + r) = 100  / (100 + Ставка дисконту), 
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де r — ставка дисконту, виражена в частках (вона дорівнює част-
ці від ділення ставки дисконту у відсотках на 100). Отримана су-
ма називається зведеною вартістю (позначається як PV). Її можна 
виразити формулою 

PV = CF0 + CF1 / (l + r) + CF2 / (l + r) + ... + СFТ / (l + r), 

де PV — зведена вартість кінцевої послідовності потоків CF0, 
CF1, CF2, ..., CFТ (індекс 0 відповідає поточному року, індекс T — 
останньому року використання оцінюваного активу). 

Перевагами методу Д1(б) є: по-перше, можливість його засто-
сування як для оцінювання вже використаних нематеріальних ак-
тивів (прав інтелектуальної власності), так і для оцінювання прав 
інтелектуальної власності, які тільки передбачається використа-
ти; по-друге, відносна простота застосування; по-третє, можли-
вість використання стандартних галузевих ставок роялті. Метод 
Д1(а), як правило, дає приблизну оцінку, але він простіший у ви-
користанні. 

При визначенні інвестиційної вартості внеску у вигляді прав 
інтелектуальної власності у статутний капітал нової юридичної 
особи або портфеля прав інтелектуальної власності, що викорис-
товується в інвестиційному проекті, варто застосовувати метод 
дисконтування переваг у доходах (прибутку). 

Інші варіанти дохідного методу рекомендується використо-
вувати в тих випадках, коли метод звільнення від роялті не може 
бути застосований. Наприклад, при встановленні вартості у вико-
ристанні прав на «ноу-хау» краще використовувати метод капіта-
лізації економії витрат. 

Пряма капіталізація 

Капіталізація простіша процедура, ніж дисконтування. 
Однак застосовувати її рекомендується тоді, коли оцінюваний 
актив уже використовується і приносить стабільний дохід або по-
трібно швидко провести досить приблизне оцінювання активу, який 
за прогнозами даватиме стабільний дохід. Прибуток — зручні-
ший показник для капіталізації, ніж грошовий потік. 

Капіталізація прибутку дає змогу з достатньою точністю ви-
значити вартість активу в тих випадках, коли прибуток від вико-
ристання оцінюваного активу стабільний, наприклад, цей прибу-
ток складають більш-менш постійні суми ліцензійних платежів 
(роялті) за використання запатентованого винаходу, а оцінюва-
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ний актив — виключні права, що виникають із патенту на даний 
винахід. Для розрахунку береться прибуток до оподатковування, 
тому що мета оцінювання — визначення ринкової вартості акти-
ву. Передбачається, що актив урахований у балансі з оцінкою за 
мінімальною вартістю. У разі продажу активу за ціною V, тобто 
за розрахованою ринковою вартістю, вся ця сума буде прибутком 
до оподаткування. 

Щоб визначити ринкову вартість (В) у використанні для акти-
ву, що приносить стабільний прибуток, варто помножити річний 
прибуток (до оподаткування), отриманий від використання оці-
нюваного активу за поточний рік, на спеціальний множник (му-
льтиплікатор) М: 

В = М ·  П,  

де П — річний прибуток від використання активу. 
Якщо прибуток постійний, то мультиплікатор розраховується 

за формулою 

М = 1 / r0 = 100 / Ск, 

де r0 — ставка капіталізації для стабільно працюючих підпри-
ємств даної галузі, виражена в частках (вона дорівнює частці від 
ділення ставки капіталізації у відсотках на 100); Ск — ставка ка-
піталізації. 

Якщо прибуток стабільно зростає з темпом g, то 

M = l / (r0 – g). 

Для одержання оцінки активу, що приносить стабільний або 
стабільно зростаючий прибуток, використовуються мультипліка-
тори і ставки капіталізації, що розраховуються за спеціальними 
методиками на основі даних фондового ринку. Зазвичай ставка 
капіталізації обирається в інтервалі 10—50 %, що відповідає зна-
ченням мультиплікатора М = 10 і М = 2, відповідно. Для немате-
ріальних активів ставка капіталізації зазвичай вища, ніж для ін-
ших активів і для бізнесу в цілому. Якщо для оцінювання бізнесу 
найчастіше використовуються мультиплікатори від 6 до 8, то при 
оцінюванні нематеріальних активів мультиплікатор може дорів-
нювати 3—5. 

Переваги і недоліки прибуткового підходу 
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Переваги дохідного підходу полягають у тому, що він 
універсальний, теоретично обґрунтований і дає змогу визначити 
саме ту вартість активу (ринкову, інвестиційну і т. ін.), що має 
бути визначена відповідно до типу проведеної трансакції і цілей 
оцінювання. Основний недолік дохідного підходу — складність 
одержання необхідної вихідної інформації для розрахунків. 

Ринковий підхід 

Ринковий підхід до оцінювання активів (у тому числі 
нематеріальних) — це насамперед метод порівняння продаж. 
Крім того, у рамках ринкового підходу зазвичай розглядаються 
інші методи, що ґрунтуються на використанні узагальненої інфор-
мації про ринковий продаж. 

Метод порівняння продаж 

Метод порівняння продаж у традиційному розумінні 
майже не застосовується у розглянутій сфері, за винятком оціню-
вання прав на програми для ЕОМ, передані на основі ліцензій. 
Крім того, можливе використання методу порівняння продаж як 
доповнення до прибуткового методу. Однак усі угоди, у яких ви-
никає необхідність оцінити об’єкти інтелектуальності власності, 
досить оригінальні. Знайти підходящі аналоги угод зазвичай ви-
являється неможливим. 

Використання галузевих індексів 
(стандартних ставок роялті) 

Одним з варіантів реалізації ринкового підходу мож-
на вважати використання стандартних галузевих ставок роялті.  
У літературі описано випадки, коли такі галузеві стандарти вста-
новлювалися стихійно і діяли протягом ряду років. 

Переваги і недоліки ринкового підходу 

Ринковий підхід має дві безсумнівні переваги. По-
перше, він ґрунтується на використанні ринкової інформації, по-
друге, він простий у застосуванні. Однак друга перевага дуже 
легко перетворюється в недолік. Простота застосування ринково-
го підходу лише вдавана. Стандартні ставки роялті для визначе-
них видів продукції, галузеві індекси й інші показники дають дуже 
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приблизні орієнтири для здійснення реальних угод. Усі труднощі 
полягають в урахуванні індивідуальних особливостей конкретної 
угоди, а саме тут ринковий підхід не дає жодних орієнтирів. 

Витратний підхід 

Витратний підхід розглядається в літературі з оцінювання ін-
телектуальної власності як один із трьох можливих підходів. 
Вважається, що він може бути використаний тільки як доповнен-
ня до прибуткового методу (якщо йдеться про оцінювання для 
цілей бухгалтерського обліку). Цей підхід, як і попередні два, 
може бути реалізований у кількох варіантах, а саме: за витратами 
на відтворення (відновлення ) активу, за витратами на заміщення. 

Найпослідовніше застосування витратного підходу — це пря-
мий підрахунок витрат на проведення робіт, результатом яких 
стали патентований винахід, комп’ютерна програма тощо. Варто 
підкреслити, що йдеться не про бухгалтерський облік витрат з ві-
дображенням на рахунках, а про безпосередню суму витрат на 
створення об’єкта інтелектуальної власності. Як варіант можна 
підрахувати, які витрати знадобилися б на проведення тих самих 
робіт з урахуванням цін і ставок оплати на дату оцінювання. Такі 
розрахунки часто проводяться і при оцінюванні нерухомості. Од-
нак стосовно нематеріальних активів вони, як правило, позбавле-
ні змісту. Результат творчої діяльності дуже великою мірою є са-
ме результатом творчості, а не витрат. 

Приблизно те саме можна сказати про другий варіант реаліза-
ції витратного підходу, в основу якого покладено ідею заміщення 
одного активу іншим, рівноцінним з погляду виконуваних функ-
цій. До відомої міри така заміна можлива і стосовно нематеріаль-
них активів. Якщо вартість об’єкта інтелектуальної власності ви-
значена, то вона може бути використана як основа для оцінюван-
ня активу, який спроможний замінити діючий. 

Витратний метод має один, але дуже істотний недолік. Одер-
жувана цим методом оцінка, як правило, дуже далека від реаль-
ної цінності оцінюваного активу (зрозуміло, йдеться тільки про 
нематеріальні активи). 

Відтворення інтелектуального капіталу 

Залежно від поставлених цілей процес відтворення капіталу 
можна розглядати як систему, яка складається з окремих елемен-
тів, визначити економічну сутність якої можна як цілісну сукуп-
ність елементів, що забезпечує можливість і необхідність раціо-
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нального відтворення. Для будь-якої економічної системи характер-
ною є непорушна єдність внутрішнього і зовнішнього середовищ 
її знаходження і розвитку.  

Економічній системі властиві такі основні принципи, які ви-
значають її характер і загальні властивості: 

1. Цілісність системи: її характер не зводиться до суми влас-
тивостей, які мають її елементи, навпаки, функціонування кож-
ного елемента системи залежить від його місця, зв’язків усереди-
ні цілого. 

2. Взаємозв’язок елементів усередині системи, а також взає-
модія із зовнішнім середовищем, причому це зворотні зв’язки. 

3. Цілеспрямованість і самоорганізація системи. Для економіч-
ної системи ці принципи діють як закономірна тенденція. 

4. Наявність в економічній системі процесів передачі інфор-
мації. У сучасній ринковій економіці маркетинг виконує дослід-
но-аналітичну функцію, забезпечуючи необхідною інформацією, 
враховуючи інтереси конкретного суб’єкта. 

5. Ієрархічність системи — кожен елемент системи може 
розглядатись як самостійна система, а система, яка в даному разі 
досліджується, може бути елементом іншої системи. 

Відтворення — це єдність формування, використання, удо-
сконалення (оновлення) і відмирання економічної системи. Інди-
відуальне відтворення капіталу може бути визначено як безпере-
рвний завершений і закономірний рух капіталу (виробничих 
фондів), що здійснює уособлений раціональний процес відтво-
рення через безперервну взаємодію форм і видів інвестованої су-
спільної праці з метою створення продукту, надання послуги, за-
безпечення доходів, які будуть задовольняти економічні інтереси 
відповідних суб’єктів — фізичних або юридичних осіб, держави 
та її установ. Використання концепції відтворення інтелектуаль-
ного капіталу відносно процесу його формування обґрунтовано 
тим, що це дає змогу розкрити його специфіку, підкреслює й до-
водить неперервність і єдність відтворювальних етапів, обґрун-
товує цілеспрямовану роль інтелектуального капіталу й акцентує 
увагу на сучасному аспекті його відтворення. 

Інтелектуальний капітал — система виробничих відносин, що 
виникають на рівні індивідуального відтворення між суб’єктами 
господарювання з приводу виробництва, обміну, розподілу і 
споживання інтелектуального продукту. 

Таким чином, відтворення інтелектуального продукту як влас-
ності здійснюється у процесі індивідуального відтворення капі-
талу. Інтелектуальний капітал на функціонально-результуючому 
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рівні є цільовою функцією процесу індивідуального відтворення 
капіталу. Це означає, що за умов сучасної ринкової економіки ін-
телектуальна власність як ринковий ресурс здатна перерости в 
інтелектуальний капітал. А останній, будучи безперервно пов’я-
заним з його власником навіть після відчуження, змінює характер 
відносин між працею і капіталом, перетворюючи суб’єктів влас-
ності з антагоністів у рівноправних партнерів відтворювального 
процесу, де жива праця має властивість до накопичення і само-
відтворення, також як колишня праця. 

У свою чергу, інтелектуальний капітал є підсистемою еконо-
мічної системи відтворення капіталу.  

Для того щоб існувати як капітал, інтелектуальна власність 
повинна здійснювати безперервний рух, формування, викорис-
тання, відтворення. Для цього необхідна сукупність усіх факторів 
виробництва, іноді дуже дорогих, можливість реалізувати ство-
рений продукт, у тому числі й науковий. Тож інтелектуальний 
капітал повільно набуває власної оригінальної форми руху, си- 
стемоутворюючим елементом якого є наука. Загальні і професій-
ні знання, майстерність і досвід, уміння і навички, творчий потен-
ціал — суто суспільні складники інтелектуального капіталу — 
набуваються або збільшуються за рахунок інвестицій у людину. 

Як і будь-який капітал, інтелектуальний капітал має свої особ-
ливості руху і поширює свій вплив на всі складові корпоративної 
структури. Інтелектуальний капітал здійснює завершений процес 
руху, формуючи, доповнюючи, реалізуючи себе як систему. Знач-
на частина циклу руху інтелектуального капіталу пов’язана з ви-
трачанням інвестиційних коштів, але віддача відбувається не від-
разу. Тільки на стадії матеріалізації капіталу (що визначається 
функціонуванням маркетингових систем) створюються можливо-
сті окупності витрат, отримання прибутку. 

Дж. Гелбрейт зазначав: «Долар, вкладений в інтелект людини, 
частіше приносить найбільший приріст національного доходу, 
ніж долар, вкладений у залізниці, дамби, машини та інші матері-
альні блага. Освіта стає високовиробничою формою капітальних 
вкладень». 

Інвестування — це важлива передумова відтворення інтелек-
туального продукту, але не його виробництво, яке здійснюється в 
процесі діяльності, де власник цього капіталу виступає або 
об’єктом, або суб’єктом, або результатом впливу. Для формуван-
ня і розвитку творчих здібностей одних лише інвестицій недостат-
ньо. Зміст цього процесу — це не просто вкладення засобів і ре-
сурсів, а свідома і цілеспрямована діяльність самого носія цих 
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якостей. Інтелектуальний капітал створюється як у суспільному 
секторі економіки, завдяки ринковому механізму, так і в особис-
тому в тому розумінні, що витрати праці і зусиль щодо самороз-
витку і самовдосконалення відіграють вирішальну роль у цьому 
процесі. Але ці витрати неминуче включаються потім до загаль-
них витрат, як рух усього виробничого процесу, оскільки нако-
пичений запас знань, умінь та інших виробничих якостей людини 
може бути реалізований і отримає належну оцінку тільки в суспі-
льстві завдяки активній діяльності їх власника. 

Інвестиції в інтелектуальний капітал мають ряд особливос-
тей, які відрізняють їх від інших видів інвестицій: 

1. Віддача від інвестицій в інтелектуальний капітал безпосе-
редньо залежить від тривалості працездатного періоду його носія. 
Що раніше робляться вкладення в людину, то швидше вони по-
чинають давати віддачу. Але треба мати на увазі, що найбільш 
якісні і довготермінові інвестиції приносять вищий і триваліший 
ефект. 

2. Інтелектуальний капітал схильний не тільки до фізичного і 
морального зносу, але і здатний накопичуватися і примножува-
тися. Знос інтелектуального капіталу визначається ступенем при-
родного зносу (старіння) людського організму і притаманних йо-
му психофізичних функцій. Накопичення інтелектуального капі-
талу здійснюється в процесі набуття робітником виробничого дос-
віду. Якщо цей процес здійснюється безперервно, то з 
використанням інтелектуального капіталу його якісні і кількісні 
(обсяг, цінність) характеристики поліпшуються і збільшуються. 

3. З накопиченням інтелектуального капіталу його дохідність 
підвищується до певного рівня, обмеженого верхньою межею ак-
тивної трудової діяльності (активного трудового віку), а потім різ-
ко знижується. 

4. Не будь-які інвестиції в людину можуть бути визнані вкла-
деннями в інтелектуальний капітал, а лише ті, які суспільно доціль-
ні й економічно ефективні. 

5. Характер і види вкладень у людину зумовлені історичними, 
національними, культурними особливостями і традиціями. 

6. У зіставленні з інвестиціями в інші різноманітні форми ка-
піталу інвестиції в інтелектуальний капітал є найвигіднішими, як 
з погляду однієї людини, так і з точки зору всього суспільства. 

При цьому, як і будь-яка вартість, основа вартості інтелектуаль-
ного капіталу визначається, з одного боку, необхідністю відтво-
рення інтелектуальної власності, а з другого — бажанням отри-
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мати відповідну віддачу від використання її у процесі відтво-
рення. 

Тут очевидний збіг інтересів найманого працівника і підприє-
мця, оскільки і той і інший заінтересовані в максимально вигід-
ному використанні інтелектуального капіталу: для одного це про-
являється у вигляді доходу, а для іншого — у вигляді прибутку. 

Але саме тут породжуються і суперечності, в основі яких про-
порції розподілу суворо обмеженого доходу. 

В оцінці людських здібностей, як особливої форми капіталу, є 
одна серйозна проблема, яку поки що не вдається розв’язати. Річ 
у тім, що в інтелектуального потенціалу процес зносу і знецінен-
ня відбувається інакше, ніж у матеріально-речових факторів.  
У перші роки функціонування інтелектуального капіталу за ра-
хунок фізичного розвитку працівника, а також за рахунок нако-
пичення ним виробничого досвіду економічна цінність запасу 
його знань і здібностей не зменшується, як це трапляється з фізи-
чним капіталом, а, навпаки, зростає. Спостерігається процес під-
вищення цінності інтелектуального капіталу. 

Зазвичай темпи фізичного і морального зносу запасу знань і 
кваліфікації починають перекривати значення безперервно про-
довжуваного зростання іншого активу — виробничого досвіду — 
десь до кінця другого десятиріччя трудового стажу. Лише з цього 
моменту починається процес знецінення інтелектуального капі-
талу. Причому темпи його, як правило, набагато нижчі за темпи 
амортизації основного капіталу. 

Нарешті, у речових засобів виробництва амортизаційний про-
цес будується зазвичай у такий спосіб, щоб до кінця строку служ-
би повністю списати їх вартість. Щодо інтелектуального капіталу 
все складається інакше. У більшості випадків закінчення трудо-
вої діяльності працівника ніяк не означає, що накопичений ним 
запас знань і навичок повністю зношений і знецінений. Справа 
ще більше ускладнюється, якщо враховувати періодичний і все 
прискореніший процес застарілості знань протягом життя одного 
покоління і необхідність їх постійного оновлення у процесі без-
перервного навчання. 

Процес відтворення інтелектуального капіталу, який ґрунту-
ється на теорії трудової вартості, передбачає послідовність таких 
етапів: 

1) виробництво інтелектуального продукту, яке є самоціллю 
відтворювального процесу; 
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2) процес творчої діяльності, який передбачає активний обмін 
ідеями, в основу якого покладено певний рівень інтелектуальної 
активності; 

3) розподіл капіталу, визначене співвідношення функціональ-
но-результативного й функціонально-ресурсного рівнів відтво-
рення інтелектуального капіталу; 

4) використання інтелектуального капіталу — мета процесу 
відтворення. 

Маркетинговий підхід до процесу відтворення інтелектуаль-
ного капіталу охоплює таку послідовність етапів: 

1) розподіл капіталу — на цьому етапі обґрунтовується інвес-
тиційна діяльність суб’єкта господарювання з визначенням обся-
гу інновацій, яка формує ресурсну базу відтворення інтелектуаль-
ного капіталу; 

2) у процесі творчої діяльності на базі вивчення, формування і 
розвитку потреб відбувається генерування, відбір ідей, форму-
вання концепції розвитку; 

3) етап споживання, коли апробація, удосконалення і впрова-
дження інтелектуального продукту досягають єдності; 

4) етап виробництва — відбувається нарощування обсягів та 
(або) якості продукції, що виробляється, удосконалюється струк-
тура інтелектуальної власності й активно розвиваються елементи 
маркетингу, які дають змогу досягнути оптимального результату 
в діяльності фірми на ринку. На цьому етапі інтелектуальний ка-
пітал виступає засобом підвищення рівня ефективності відтво-
рювального процесу, частина якого у формі ресурсу повертається 
на початковий етап, закриваючи відтворювальний цикл і забезпе-
чуючи його постійний розвиток. 

Отже, специфіка маркетингового підходу до процесу відтво-
рення інтелектуального капіталу полягає ось у чому: 

1) змінюються етапи відтворення капіталу з первинним обґрун-
туванням обсягів інновацій і ресурсів, що залучаються; 

2) розширюються можливість, ефективність і оптимальність 
відтворення інтелектуального капіталу на базі маркетинг-си-
стеми; 

3) досягається безперервність відтворення інтелектуального 
капіталу як необхідний засіб підвищення ефективності процесу 
відтворення капіталу; 

4) збільшується дохід на інтелектуальний капітал у формі еко-
номічної ренти; 
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5) відбувається виділення часового лага, протягом якого інте-
лектуальний потенціал перетворюється в інтелектуальний ка-
пітал; 

6) розвивається виробнича система освіти, яка вдосконалює 
інтелектуальний потенціал співробітників; 

7) з’являється тісна співпраця суб’єктів господарювання 
(роботодавця і найманих працівників) у процесі формування і 
розвитку наукомісткого сектору економіки. Порівняльний ана-
ліз моделей відтворення інтелектуального капіталу за допомо-
гою різних підходів наведено в табл. 6.20. 

Таблиця 6.20 

ПРОЦЕС ВІДТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ З ПОГЛЯДУ 
ТЕОРІЇ ТРУДОВОЇ ВАРТОСТІ І МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ 

Теорія трудової вартості Маркетинговий підхід 

І етап: Виробництво інтелек-
туального продукту. 
ІІ етап: Обмін ідеями і творча 
діяльність з формування кон-
цепції розвитку. 
ІІІ етап: Розподіл капіталу. 
Визначення результату відт-
ворювального процесу і виді-
лення інтелектуального капі-
талу як досягнутого рівня ці-
льової функції 

І етап: Розподіл капіталу. Обґрунтування 
обсягів інновацій та інвестицій, які слід за-
лучити. 
ІІ етап: Обмін ідеями і творча діяльність з 
формування концепції розвитку. 
ІІІ етап: Споживання інтелектуального про-
дукту, апробація, удосконалення, впрова-
дження. 
ІV етап: Виробництво продукції, нарощу-
вання обсягів та (або) якості продукції, що 
виробляється, удосконалення структури ін-
телектуальної власності й елементів марке-
тингу, виділення інтелектуального капіталу 
як засобу підвищення ефективності відтво-
рення капіталу і повернення його частини у 
формі інтелектуального потенціалу на пер-
ший етап відтворення 

Специфічною рисою відтворення інтелектуального капіталу є 
гомеостаз його носія до факторів внутрішнього і зовнішнього се-
редовища, чого не трапляється в процесі відтворення інших форм 
капіталу (фінансового, матеріального, трудового). Процес відт-
ворення інтелектуального капіталу звільняє суб’єкта — у творчо-
сті людина вільна. Це приводить, на перший погляд, до парадок-
сального факту, що навіть за нижчої (або примусової) форми 
організації процесу відтворення інтелектуального капіталу мож-
на досягти вищого рівня ефективності, віддачі в найкоротший 
термін. Ураховуючи всю ту кількість проблем, поява яких не-
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минуча за умов трансформації економіки, процес відтворення 
інтелектуального капіталу може послугувати основою її відро-
дження, центром якого є наукове середовище з високим рівнем 
конкурентоспроможного на світовому ринку інтелектуального 
потенціалу. 

Виробництво різних товарів (а інтелектуальний капітал не є 
винятком) породжує споживання: виробляючи для нього джере-
ла, визначаючи способи споживання, збуджуючи потребу, пред-
метом якої є створений продукт. Виробництво формує предмет 
споживання (якщо він не створений, то нічого вибирати), спосіб 
споживання і стимули до споживання, створює саму можливість 
вибору. 

У свою чергу, споживання впливає на виробництво: як без ви-
робництва немає споживання, так і без споживання немає вироб-
ництва, або виробництво в такому разі було б недоцільним. Стає 
зрозуміло, наскільки важливим є вивчення потреб суб’єктів гос-
подарювання як складових ланок відтворювального процесу. 
Крім того, споживання породжує потребу в новому виробництві, 
тобто слугує його передумовою, створюючи тим самим стимул 
для здійснення процесу відтворення капіталу. 

Між актами виробництва і споживання є необхідна послідов-
ність: споживати можна тільки те, що вироблено. Акт споживан-
ня йде за актом виробництва і передбачає його. Інакше кажучи, 
обсяг споживання даного періоду визначається, з одного боку, 
місткістю ринку — обсягом кінцевого споживання, а з другого — 
можливостями виробника як споживача факторів виробництва. 
Таким чином, і виробництво, і споживання є взаємозв’язаними 
сторонами індивідуального відтворення. 

Виробництво і споживання відрізняються одне від одного 
ступенем пізнання і прогнозування. Обсяг виробництва в рамках 
даного періоду може бути добре відомим. Крім того, можна ви-
значити максимально можливий обсяг продукції, що виробляється. 
Для цього достатньо знати обсяг виробничих потужностей і ви-
ходити з того, що останні працюють з повним навантаженням. 

Але що відомо про споживання? Звичайно, за бажання можна 
підрахувати загальну суму покупок предметів споживання, їх ди-
наміку, циклічність. Вона відповідає величині так званого плато-
спроможного попиту. Однак дізнатися, скільки реально було 
спожито, можна лише для товарів, які не підлягають складуван-
ню. Невідомий також і бажаний обсяг споживання. Отже, якщо 
обсяг виробництва більш чи менш точно піддається вимірюван-
ню і прогнозуванню, то, аналізуючи споживання, можна отрима-
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ти дані тільки про величину витрат споживання, рідше — про ре-
альне споживання і майже ніколи — про його потенційні масш-
таби, лише гіпотетичні. 

Є також розбіжності з погляду можливостей впливу на ці дві 
сторони процесу відтворення. Вплив на виробництво в цілому 
майже реальний. Засоби впливу на споживання мають переважно 
стохастичний характер, вони недостатньо визначені, результати 
їх застосування важко достовірно спрогнозувати. 

І нарешті, у виробництві і споживанні різну роль відіграє фа-
ктор часу. Адже якщо взяти дуже короткий проміжок часу, коли 
умовно можна вважати, що у виробництві не відбувається жод-
них змін, то споживання не залишається фіксованою величи-
ною, оскільки воно є, передусім, функцією цін, доходів, заоща-
джень і т. ін. Хоча прогнозування виробництва може бути 
здійснене тільки на базі передбачення подальшого платоспро-
можного попиту, сам по собі платоспроможний попит подекуди 
не включає жодного елемента часу й відображає ситуацію в 
конкретний момент. 

Альтернативна концепція часу передбачає його казуальну 
ефективність. Це означає, що плин часу породжує зміни, напри-
клад збільшення накопиченого обсягу знань, стає рушійною си-
лою для розвитку суспільної системи. Крім того, стан системи в 
певний момент залежить від її стану в період часу, що передує. 
Наприклад, наше нинішнє уявлення про майбутнє безпосередньо 
впливає на це майбутнє. 

Структура часу (минуле — теперішнє — майбутнє) — неод-
накова. Це дає змогу схарактеризувати часовий лаг перетворення 
інтелектуального потенціалу в інтелектуальний капітал у такий 
спосіб. Уся інформація, якою володіють індивідууми, є інформа-
цією про минуле (будь-які відомості про зародження життя на 
Землі або найсвіжіші політичні чи біржові новини). Адже інфор-
мація про чиїсь наміри характеризує не стільки майбутні, скільки 
минулі думки даного індивідуума. Зв’язок уявлень про минуле з 
інформацією висуває на перший план такі її характеристики, як 
доступність, повнота і надійність. Кожне покоління формує свій 
образ світу, який лежить в основі кореляції сенсу життя, що ви-
значається ментальними передумовами і спроможністю людини 
проектувати їх у конкретний процес життєдіяльності. 

У зв’язку з цим не можна однозначно стверджувати, що інте-
лектуальний потенціал, який є базою процесу відтворення інте-
лектуального капіталу, сформований у минулому, оскільки без 
розвитку, який постійно відбувається, він перетворюється на до-
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гми, які не користуються попитом. Отже, процес формування ін-
телектуального капіталу характеризується, з погляду часової 
концепції, як «present indefinite tense» (теперішній визначений 
час), який використовується для вираження дії, що відбувається 
завжди, постійно, зазвичай, або яка має місце взагалі. У процесі 
відтворення інтелектуальний потенціал трансформується завдяки 
інтелектуальній активності, яка характеризує динаміку розвитку 
в теперішньому часі, в інтелектуальний капітал. З погляду сучас-
ної концепції інтелектуальний капітал — це завжди майбутнє. 
Таким чином, процес відтворення інтелектуального капіталу з по- 
гляду сучасної концепції можна подати у вигляді такої послідов-
ності: інтелектуальний потенціал (теперішній визначений час — 
present indefinite tense) — інтелектуальна активність (теперішній 
час — present tense) — інтелектуальний капітал (майбутній час — 
future tense). 
Відтворення інтелектуального капіталу з погляду сучасної 

концепції зображено на рис. 6.35. 

Інтелектуальний
потенціал

Інтелектуальна
активність

Інтелектуальний капітал

— теперішній визначений час

— теперішній час (present tense)

— майбутній час (future tense)

Часовий

 

Рис. 6.35. Процес відтворення інтелектуального капіталу 
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РОЗДІЛ 7 

ЕФЕКТИВНІСТЬ  
МЕНЕДЖМЕНТУ КАПІТАЛУ  
ПІДПРИЄМСТВА 

Благо скрізь і повсюди залежить від двох умов: 
1) правильного встановлення кінцевих цілей,  

2) пошуку відповідних ресурсів, які ведуть до  
кінцевої мети. 

Арістотель 

7.1. Теоретико-методичні засади оці-
нювання ефективності управління ка-
піталом. 

7.2. Практика застосування традицій-
них моделей оцінювання ефективно-
сті формування і функціонування ка-
піталу. 

7.3. Оцінювання ефективності руху 
капіталу на основі концепції управ-
ління вартістю (VBM). 

 

Ключові поняття
 

теорія ефективності управління системою, 
парадигми оцінювання ефективності мене-
джменту капіталу, метод доданої вартості 
капіталу, метод економічного прибутку, по-
довжена вартість, метод дохідності інвес-
тицій на основі потоку грошових коштів 
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7.1. Теоретико-методичні засади 
оцінювання ефективності  
управління капіталом 

Гроші повинні обертатися: чим швидше,  
тим більше отримаєш. 

Петро Капіца 

Сьогодні єдиного підходу до оцінювання ефективності  
управління капіталом немає. Оскільки розбіжність оцінок досить ве-
лика, а кількісні порівняння параметрів управління капіталом най-
частіше здійснити неможливо, оцінити всі аспекти цього процесу 
досить складно. Тому нерідко оцінювання ефективності управління 
обмежується аналізом фінансових аспектів менеджменту капіталу. 
З огляду на те, що завданням управління є цілеспрямований 

вплив на керований об’єкт для забезпечення досягнення постав-
лених цілей, ефективність управління може бути оцінена за сту-
пенем досягнення цих цілей: за рівнем прибутку, за якістю пла-
нування (поліпшенням показників бюджетування), за оцінкою 
ефективності вкладень (віддачею на капітал), за збільшенням 
швидкості обороту капіталу і т. ін. 
Найпростішим прикладом може слугувати оцінка ефективнос-

ті управління капіталом за рівнем прибутку, за тенденцією збіль-
шення або зниження цього показника. Тобто, якщо оцінювати 
відповідність результатів обороту капіталу прийнятим рішенням 
менеджерів, відповідний показник буде критерієм економічної 
ефективності управління капіталом. 
Складніший економічний аналіз ефективності управління ка-

піталом потребує використання порівняльних показників, що ві-
дображаються у фінансовій звітності підприємства.  
Наявність кількох варіантів рішень в організації управління 

капіталом порушує питання про порівняння результатів з витра-
тами. Це зіставлення стає дедалі необхіднішим зі зростанням 
свободи вибору, з одного боку, та інтенсифікацією використання 
капіталу, з іншого. 
Ефективність управління капіталом може бути виражена й 

оцінена не тільки за кінцевими фінансово-економічними резуль-
татами, а й за такими параметрами, як швидкість ухвалення рі-
шення і здійснення конкретних заходів, віддача від реалізації за-
ходів, вимірювана у вартісних показниках. Для визначення ефек-
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тивності окремого рішення можна зіставляти плановані фактичні 
«входи» й «виходи» та вимірювати отриману віддачу від рішен-
ня, тобто відношення «виходу» до «входу». Ефективність систе-
ми внутрішньофірмового управління капіталом визначається в 
цьому разі як економічний ефект від прийняття управлінських 
рішень у відповідній сфері. 
Оскільки управління має інформаційний характер, то інформація 

також є результатом дії, тобто «виходом» системи управління.  
Крім того, ефективність управління визначається результативні-

стю функціонування і використання кожного елемента цієї системи 
управління: раціональністю структури, застосуванням наукових, су-
часних методів управління, швидкістю, повнотою інформаційного 
обслуговування, кваліфікацією управлінських кадрів, їхнім умінням 
творчо підходити до розв’язання конкретних проблем управління. 
Критерії ефективності управління тісно пов’язані з кінцевими 

цілями розвитку фірми. Специфіка управління полягає в тому, 
що формування цілей є функцією самого управління, а їх реалі-
зація здійснюється в межах як функціонального менеджменту, 
так і керованого об’єкта.  
Отже, сучасна теорія управління капіталом вимагає, по-перше, 

узгодження показників ефективності управління з показниками 
ефективності і продуктивності капіталу; по-друге, урахування 
різнобічного впливу управління на капітал, з використанням низ-
ки додаткових критеріїв. 
Система управління капіталом і його ефективністю розгляда-

ється не на одному, а на трьох рівнях: 
1) як органічна частина вищої системи; 
2) як самостійна цілісна система; 
3) як зосередження компонентів, що входять у цю систему, із 

притаманними їм специфічними властивостями.  
Аналіз наявних теоретичних і практичних підходів до оціню-

вання ефективності управління капіталом дає змогу виокремити 
такі напрями аналізу різних сторін ефективності менеджменту як 
складових загальної ефективності: 

� фінансово-економічні показники ефективності управління;  
� ефективність у забезпеченні зовнішньої і внутрішньої полі-

тики на фінансовому ринку; 
� ефективність управління як саморегульованої системи; 
� адаптаційна здатність до динамічного розвитку зовнішньо-

го середовища; 
� ефективність інформаційної системи; інформаційне забез-

печення менеджменту й управлінського впливу на фірму. 
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Таким чином, сучасний комплексний аналіз «виходу» системи 
кругообігу капіталу з погляду її ефективності передбачає різнобіч-
не врахування дії зовнішніх і внутрішніх факторів. 
Якщо звернутися до теорії ефективності управління сис-

темою, базові положення якої зображено на рис. 7.1, то ефектив-
ність управління капіталом (за системного підходу) — це ступінь 
відповідності фактичного або очікуваного результату тому, що 
запланований, тобто ступінь досягнення мети. 
Відповідно до теоретичних положень цієї теорії для оцінюва-

ня ефективності управління необхідно формалізувати та виміряти 
реальний (фактичний або очікуваний) результат (Y) і запланова-
ний (Yпл), які включають множину окремих показників, що дають 
змогу всебічно оцінити результат функціонування системи уп-
равління. Як правило, для багатьох практичних задач допускаєть-
ся, що значення показників, які детермінують мету Yпл, є фіксо-
ваними, а реальний результат Y залежатиме від окремих 
показників, які формують h, тобто Y = Y(h). 
Ступінь відповідності реальних результатів Y(h) поставленій 

меті Yпл можна оцінити за допомогою функції відповідності  
q = p (Y(h), Yпл), яка в загальному випадку може являти собою ве-
ктор-функцію або характеризувати, наприклад, відстань між точ-
ками Y та Yпл чи інший ступінь відповідності цих величин: 

q(h) ⊂ Gпл, 

де Gпл
. — множина планових (ефективних) значень показників 

ефективності q, яким відповідає значення певних характеристик h 
системи менеджменту капіталу. 
Оптимізація означає необхідність отримання найкращою (ма-

ксимального або мінімального) значення показника. Однак у ви-
падку векторного показника намагання максимізувати один та 
мінімізувати інші альтернативні компоненти вектора q може при-
звести до множинності його значень, які не можна розрізнити за 
пріоритетністю. У зв’язку з цим найбільш поширеними стали такі 
два способи встановлення множини Gпл: 

� виокремлення множини значень векторного показника q, 
які не розрізняються за пріоритетністю; 

� визначення оптимального (мінімального або максимально-
го) значення одного з окремих показників вектора q за умови 
встановлення обмежень на інші показники. 
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ТЕОРІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
дає змогу оцінити результативність вико-
ристання системи управління та обґрунту-
вати вибір оптимальної організації її засто-
сування за конкретних обставин

ЗАВДАННЯ СИНТЕЗУ

ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ

полягає в оцінюванні ефективності до-
сягнення системою мети та витраче-
них зусиль

Групи показників
ефективності процесу,
які характеризують:

― ступінь досягнення мети;
― витрати капіталу;
― витрати часу

― оцінювання ефективності проце-
су за обраним критерієм;
― аналіз чутливості змін показників
до зміни параметрів;
― дослідження спрямованості та
ступеня впливу параметрів на показ-
ники ефективності;
― вибір параметрів, які справляють
істотний вплив на показники ефек-
тивності управління

― визначення закону зміни структу-
ри системи управління залежно від
умов її застосування;
― визначення закону управління че-
рез параметри системи;
― обґрунтування вимог до парамет-
рів і показників якості системи залеж-
но від умов її застосування

 

Рис. 7.1. Базові положення теорії ефективності управління системою 

4
0

1
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У першому випадку множина Gn значень показника назива-
ється множиною Парето, і критерій оптимальності матиме такий 
вигляд: 

q(hn)⊂ Gn , hn ⊂ H, 

де hn — Парето-оптимальне значення характеристик об’єкта дос-
лідження. 
Множина Парето Gn може являти собою дискретну або непе-

рервну сукупність точок у відповідному n-вимірному просторі, і 
її визначення відбувається за допомогою спеціальних методів, які 
використовуються при пошуку Парето-оптимальних розв’язків 
багатокритеріальних задач. 
У другому випадку мінімізація окремого показника q1 здійс-

нюється в такий спосіб: 

( ) ( )hqhq
Hh

1
*

1 min
⊂

= , 

q0j < qj (h) < qmj, j = 1, 2, …, n; j ≠ I; h*⊂ H, 

де h* — оптимальне значення характеристик об’єкта дослі-
дження. 
У разі застосування лише одного скалярного показника g(h) 

критерій оптимальності набуває такого вигляду: 

( ) ( )hqhq
Hh

1
*

1 min
⊂

= . 

Множина Gпл перетворюється, як правило, в одну точку, яка 
відповідає мінімальному значенню цього показника. 
Основні вимоги до вибору критерію: 
� якщо критерій обґрунтовується з метою подальшого порів-

няння, то він має визначати певний порядок на множині альтер-
натив. Якщо критерієм є функціонал, то це виконується автома-
тично; 

� кожен критерій має відображати цільове призначення си- 
стеми. 
У теорії менеджменту капіталу ефективність управління 

найчастіше визначається на основі фінансових показників, які 
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розраховуються за даними фінансової звітності підприємств. 
Протягом останніх років у науковій економічній літературі до-
сить часто критикуються традиційні методи розрахунку фінан-
сових показників, що ґрунтуються на системі бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності як основі для прийняття управлін-
ських рішень. Така критика спрямована на ретроспективний ха-
рактер цих показників, що значно зменшує їх цінність для 
прийняття економічно обґрунтованих ефективних рішень. Про-
тягом 80—90-х років ХХ ст. цю проблему досліджували 
К. Мерчант,  
Б. Чакраварті, Дж. Деарден, Р. Каплан, Д. Нортон та ін. Крім 
того, показники, які формуються в середовищі традиційного бух-
галтерського обліку, протягом останніх років втратили цінність 
як для менеджменту капіталу, так і для управління підприємст-
вом у цілому.  
Так, бухгалтерський баланс з погляду інвестора є корисним 

джерелом інформації, тоді як балансова вартість активів хоча б 
приблизно корелює з ринковою вартістю (точна кореляція немож-
лива, оскільки балансова вартість є історичною за своєю приро-
дою, а ринкова — перспективною, тобто спрямованою в майбутнє). 
Консультантами компанії «Arthur Andersen» Р. Боултоном, Б. Лі-
бертом і С. Самеком протягом двадцяти років досліджувалися 
3500 американських компаній. Результати досліджень показали, 
що якщо на початку 1978 р. балансова вартість активів становила 
95 % ринкової вартості компаній, то на початку 1998 р. цей пока-
зник знизився до 28 %. 
Такі зміни можна пояснити підвищенням ролі інтелектуально-

го капіталу у формуванні ринкової вартості як активів, так і підп-
риємства в цілому. Відсутність науково обґрунтованої методоло-
гії оцінювання інтелектуального капіталу, непристосованість 
стандартів обліку (GAAP) для розв’язання проблем його обліку в 
балансі — одна з головних причин пошуку нових методів оціню-
вання ефективності діяльності підприємства.  
Перші моделі вимірювання та оцінювання результатів форму-

вання і функціонування капіталу підприємства, які з’явилися ще 
у 20-х роках ХХ ст. (рис. 7.2) і стали використовуватися майже в 
усіх країнах з ринковою економікою, є досить простими для роз-
рахунку. В їх основу покладено лише фінансові показники (на-
приклад, мультиплікативна модель Дюпона або показник рента-
бельності інвестованого капіталу (ROI)). Зараз крім зазначених 
показників для оцінювання ефективності інвестованого та функ-
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ціонуючого капіталу використовують систему критеріїв, яка ґрун-
тується на концепції дисконтування. 

• NPV

• IRR

• MVA• Рентабельність
власного капіталу

…1920-ті роки… …1970-ті роки… …1980-ті роки… …1990-ті роки…

• Модель
Дюпона

• Прибуток на
акцію (EPS)

• ROI

• ROE • EVA

• BSC

• CFROI

Концепція
управління
вартістюКонцепція

дисконтування

Концепція прибутковості

• RONA

• CF

…

…

…

 

Рис. 7.2. Еволюція парадигм оцінювання  
ефективності управління капіталом підприємства 

Розвиток концепції управління вартістю (VBM) дає змогу ре-
комендувати її для застосування в процесі кількісного оцінюван-
ня ефективності менеджменту капіталу. 

7.2. Практика застосування традиційних  
моделей оцінювання ефективності  
формування і функціонування капіталу 

Остерігайтесь незначних витрат —  
маленька течія може потопити великий пароплав. 

Бенджамін Франклін 

Традиційно оцінювання ефективності формування і 
функціонування капіталу підприємства здійснюється на основі 
показників рентабельності за даними фінансової звітності підп-
риємства. Важливою складовою процесу аналізу рівня і динаміки 
рентабельності є оцінювання впливу факторів. Завдання фактор-
ного аналізу — моделювати взаємозв’язки між результатом і фа-
кторами, які визначають його величину. Одним зі способів сис-
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тематизації факторів є моделювання детермінованих факторних 
моделей. 

Ефективність використання  
власного капіталу підприємства 

Оцінка ефективності використання власного капіталу 
визначається на основі чистого прибутку та чистих активів під-
риємства. Чисті активи — це реальний власний капітал підпри-
ємства. Тому ефективність використання чистих активів характе-
ризується рентабельністю власного капіталу. Цей показник є особ-
ливо важливим для власників, оскільки вони вкладають у 
підприємство свої кошти з метою отримання прибутку на вкла-
дений капітал. Рентабельність реального власного капіталу порі-
внюється з можливостями отримання прибутку від вкладення цих 
коштів у цінні папери або інші альтернативні види діяльності. 
Рентабельність чистих активів — важливий критерій при коти-

руванні акцій на біржі. Він є основою формування ринкового курсу 
акцій. Рівень рентабельності власного капіталу може істотно відріз-
нятися від рентабельності активів. Інтерес власника полягає в тому, 
щоб цей розрив був на користь рентабельності власного капіталу. 
Рентабельність чистих активів визначає межі й темп зростання 

власного капіталу за рахунок реінвестування прибутку. Отже, даний 
показник лежить в основі темпів стійкого зростання підприємства, 
його здатності розвиватися за рахунок внутрішнього фінансування. 
На рівень рентабельності власного капіталу впливають чин-

ники, пов’язані як з господарською, так і з фінансовою діяльніс-
тю підприємства. 
Для аналізу чинників зміни рентабельності власного капіталу 

найширше застосування отримала факторна модель під назвою 
«формула Дюпона». 
Рентабельність власного капіталу може розраховуватися за за-

гальним (бухгалтерським) або за чистим прибутком. 
У загальному випадку коефіцієнт рентабельності власного ка-

піталу можна описати формулою 

ВK

П
BК =R . 

Зробимо перетворення цієї формули, помноживши праву час-
тину рівняння на два дроби, що дорівнюють одиниці: 

фaa
вв
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ΒP Κ⋅=
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де Па — оборотність (продуктивність) активів; 
А — величина активів; 
ВР — виручка від реалізації; 
ВK — власний капітал; 
П — прибуток; 
Kф — показник фінансової залежності, що визначається струк-

турою капіталу. 
Kф можна розрахувати за формулою 

,
BK

ПK
1

BK

ПKBK

ВK

А
Kф 







 +=+==  

де ПК — позиковий капітал. 
Схематично це можна зобразити так: 
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Рис. 7.3. Факторний аналіз рентабельності  
власного капіталу на основі моделі Дюпона 

Отже, рентабельність власного капіталу — це трифакторна 
модель, де перший чинник базується на показниках звіту про 
прибуток і збитки, другий потребує також даних активу балансу, 
а третій ґрунтується на даних пасиву балансу. 
Ці чинники мають, як правило, галузевий характер. Так, про-

дуктивність активів (оборотність активів) невелика в капіталоміст-
ких галузях. Водночас таким економічним секторам властивий 
відносно високий показник рентабельності обсягу продажу. Ви-
соке значення коефіцієнта фінансової залежності можуть дозво-
лити собі фірми, які мають стабільні і прогнозовані грошові по-
токи або значні ліквідні активи. 
Аналіз рентабельності власного капіталу має також часовий 

аспект. Так, рівень рентабельності продажу не відображає рівня 
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використання довгострокових інвестицій. Більше того, якщо такі 
інвестиції здійснюються, то рентабельність продажу може тимча-
сово знижуватися. Коефіцієнт фінансової залежності відображає 
ризиковість бізнесу: що вище його значення, то ризикованішим 
для акціонерів, інвесторів і кредиторів є підприємство. 
Нарешті, особливість цього показника полягає в тому, що чи-

сельник (прибуток) визначається в поточних оцінках і відображає 
рівень цін, що склався, а знаменник (власний капітал) складався 
протягом багатьох років і обчислюється за даними бухгалтерсь-
кої звітності. Тому, аналізуючи, потрібно по можливості врахо-
вувати ринкову оцінку власного капіталу.  
Приклад оцінювання ефективності функціонування власного капі-

талу на основі трифакторної моделі Дюпона наведено в табл. 7.1. 

Таблиця 7.1 

АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ  
РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

Показник 
Звітний 
рік 

Розрахун-
ковий рік 

Зміни 
(+, –) 

Вихідні дані 

1. Товарна продукція, тис. грн 52 882,9 69 882,7 16 999,8 

2. Прибуток до оподаткування, тис. грн 21 892,0 24 598,7 2706,7 

3. Позиковий капітал, тис. грн 12 280,1 42 456,0 30 175,9 

4. Власний капітал, тис. грн 73 222,6 61 857,3 – 11 365,3 

Розрахункові дані 

5. Рентабельність продажу, % 41,4 35,2 – 6,2 

6. Продуктивність активів, оборотів 0,618 0,670 0,1 

7. Коефіцієнт фінансової залежності 1,168 1,7 0,5 

8. Рентабельність власного капіталу, % 29,90 39,77 9,87 

Оцінювання впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу, %: 

9. Рентабельність продажу – 6,46 

10. Продуктивність активів 3,09 
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11. Коефіцієнт фінансової залежності 13,24 

12. Сукупний вплив факторів 9,87 

За проведеними обчисленнями в розрахунковому році порів-
няно зі звітним рентабельність власного капіталу підприємства 
збільшилася на 9,87 %, що зумовлено дією таких факторів: 

• збільшенням коефіцієнта фінансування — на 13,24 %; 
• зростанням продуктивності активів — на 3,09 %; 
• зниженням рентабельності продажу — на – 6,46 %. 

Ефективність використання  
виробничого капіталу підприємства 

На рівень і динаміку рівня рентабельності виробничого 
капіталу впливає така сукупність виробничо-господарських чин-
ників: 

• рівень організації виробництва та управління; 
• структура капіталу та його джерел; 
• рівень використання виробничих ресурсів; 
• обсяг, якість і структура продукції; 
• витрати на виробництво і реалізацію виробів; 
• прибуток за видами діяльності і напрями його використання. 
Рентабельність виробничого капіталу, що включає вартість 

виробничого основного капіталу і виробничого оборотного капі-
талу, можна розглянути за чинниками впливу та для оцінювання 
цих чинників використати три- або п’ятифакторну модель: 

,
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де BK — вартість виробничих фондів; 
F — величина основного капіталу; 
Е — величина оборотного виробничого капіталу; 
ВР — виручка за реалізації продукції; 
Rn — рентабельність продажу; 
fе — фондомісткість продукції; 
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eo — величина виробничих оборотних фондів у розрахунку на 
одну гривню продукції. 
Приклад застосування трифакторної моделі для оцінювання 

ефективності використання виробничого капіталу підприємства 
наведено в табл. 7.2. 

Таблиця 7.2 

АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ  
РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Показник 
Звітний 
рік 

Розрахун-
ковий рік 

Зміни  
(+, –) 

Вихідні дані 

1. Виручка від реалізації, тис. грн 200 000 28 000 8000 

2. Операційний прибуток, тис. грн 4000 7200 3200 

3. Основний виробничий капітал, тис. грн 18 000 23 000 5000 

4. Оборотний виробничий капітал, тис. грн 12 000 14 000 2000 

Розрахункові дані 

5. Рентабельність продажу, % 20 25,71 5,71 

6. Фондомісткість продукції 0,90 0,82 – 0,08 

7. Величина виробничого оборотного капі-
талу в розрахунку на 1 грн продукції 0,60 0,50 – 0,10 

8. Рентабельність виробничого капіталу, % 13,33 19,46 6,13 

Оцінювання впливу факторів на зміну рентабельності виробничого капіталу, %: 

9. Рентабельність продажу 4,32 

10. Фондомісткість продукції 0,74 

11. Величина виробничого оборотного ка-
піталу в розрахунку на 1 грн продукції 1,06 

12. Сукупний вплив факторів 6,13 

 
П’ятифакторна модель рентабельності виробничого капіталу дає 

можливість оцінити вплив: 
• фондомісткості виробництва продукції; 
• оборотності обігових коштів; 
• матеріаломісткості виробництва продукції; 
• амортизаціємісткості продукції. 
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де S — витрати на 1 грн товарної продукції; 
me — матеріаломісткість продукції; 
зу — зарплатомісткість продукції; 
ae — амортизаціємісткість продукції. 
Приклад застосування п’ятифакторної моделі для оцінювання 

ефективності використання виробничого капіталу підприємства 
наведено в табл. 7.3 

Таблиця 7.3 

АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ  
РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Показник 
Звітний 
рік 

Розрахун-
ковий рік 

Зміни  
(+, –) 

Вихідні дані 

1. Обсяг виробництва, тис. шт. 200 220 20 

2. Ціна одиниці продукції, грн 26 26 0 

3. Витрати на одиницю продукції, грн/шт. 20 23 3 

У тому числі:    

• матеріальні витрати 12 11 – 1 

• заробітна плата 5 7 2 

• амортизація 3 5 2 

4. Основний виробничий капітал, тис. грн 4200 5200 1000 

5. Оборотний виробничий капітал, тис. грн 2300 2000 – 300 

Розрахункові дані 

6. Фондомісткість 0,81 0,91 0,10 

7. Коефіцієнт оборотності виробничого обо-
ротного капіталу, кількість оборотів 2,26 2,86 0,60 

8. Матеріаломісткість продукції 0,46 0,42 – 0,04 

9. Зарплатомісткість продукції 0,19 0,27 0,08 

10. Амортизаціємісткість продукції 0,12 0,19 0,08 

11. Рентабельність виробничого капіталу, % 18,46 9,17 – 9,29 

Оцінювання впливу факторів на зміну рентабельності виробничого капіталу, %: 

12. Фондомісткість – 1,39 
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13. Коефіцієнт оборотності виробничого обо-
ротного капіталу 1,26 

14. Матеріаломісткість продукції 3,06 

15. Зарплатомісткість продукції – 6,11 

16. Амортизаціємісткість продукції – 6,11 

17. Сукупний вплив факторів – 9,29 

Рентабельність виробничого капіталу скоротилася в розрахун-
ковому році порівняно зі звітним на 9,29 %. Зростання фондоміст-
кості зумовило зменшення рентабельності виробничого капіталу 
на 1,39 %, зарплатомісткості — на 6,11 %, амортизаціємісткості — 
на 6,11 %. За рахунок прискорення оборотності оборотного капі-
талу та зниження матеріаломісткості продукції рентабельність 
виробничого капіталу зросла відповідно на 1,26 % та 3,06 %. 

Ефективність формування  
та функціонування капіталу підприємства 

Рентабельність усього капіталу (сукупних активів) ро-
зраховується за бухгалтерським (балансовим) прибутком і є най-
загальнішим показником у системі характеристик рентабельнос-
ті, що відображає величину прибутку на одиницю вартості 
капіталу (всіх фінансових ресурсів організації незалежно від 
джерел їх фінансування). Цей показник називають нормою при-
бутку. 
Рівень рентабельності капіталу має бути достатнім, щоб за-

безпечити очікувану рентабельність власного капіталу, виплату 
процентів за кредит і податки. 
Рентабельність капіталу визначається за формулою 

ΚΠ Π⋅=
Κ
Β⋅

Β
Π=

Β
Β⋅

Κ
Π=

Κ
Π= RRa . 

Наведений вираз характеризує залежність рівня рентабель-
ності капіталу від рентабельності продаж і оборотності (про-
дуктивності) капіталу. Звідси випливає, що значна частка при-
бутку в обсязі продаж не завжди забезпечує високу рента-
бельність активів. Це стає можливим лише в разі великої 
оборотності активів. 
Основними чинниками, що визначають рівень і динаміку рен-

табельності капіталу, є: 
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• продуктивність капіталу; 
• рівень рентабельності продукції. 
Капітал підприємства характеризує його економічний потен-

ціал щодо генерування виручки, а отже прибуток. Використання 
активів показує, наскільки швидко кошти, вкладені в ресурси, 
перетворюються в дохід. Тож використання капіталу відображає 
інтенсивність його оборотності. 
Найзагальніший показник використання капіталу — його про-

дуктивність (оборотність), який розраховується за формулою 

А

ТП
Пa = , 

де Па — продуктивність активів; 
ТП — товарна продукція; 
А — величина активів. 
В економічному аналізі широко використовується також показ-

ник, обернений до продуктивності активів, що характеризує три-
валість періоду, протягом якого фінансові кошти, вкладені в ак-
тиви, здійснюють повний кругообіг. 
Продуктивність активів істотно різниться за галузями залежно 

від особливостей виробничого процесу. Так, фондомісткі вироб-
ництва з високою часткою основних коштів у складі майна підп-
риємства характеризуються тривалим (понад один рік) періодом 
оборотності всіх активів і відносно низьким рівнем (меншим за 
одиницю) продуктивності активів. 
Підвищення продуктивності активів може забезпечити зрос-

тання прибутку без збільшення ресурсів організації і навіть при 
зниженні рентабельності виробництва. Водночас нарощування 
активів, що не супроводжується поліпшенням їх використання, 
може негативно позначитися на фінансовому результаті діяльно-
сті організації й за економічним змістом є прямою втратою (упу-
щеною вигодою). 
Низька продуктивність активів може ускладнити реалізацію 

переваг підприємства, досягнутих у сфері управління рентабель-
ністю виробництва (завдяки раціоналізації цінової політики, еко-
номії витрат, використанню ефекту виробничого важеля). 
Схематично позицію підприємства з погляду рівня рентабель-

ності активів та показників рентабельності виробництва і про-
дуктивності активів, що формують цей рівень, зображено на 
рис. 7.4. Криві 1, 2, 3 є «кривими однакової рентабельності акти-
вів» (криві байдужості) за всіх можливих комбінацій двох чинни-
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ків, що визначають її рівень: рентабельності виробництва і про-
дуктивності активів. Так, кожна точка кривої 2 відображає одну 
із залежностей рівнів рентабельності виробництва і продуктивно-
сті активів, яка забезпечує досягнення рентабельності активів ве-
личиною β  %. 

«Криві однакової рентабельності активів» мають низхідний 
характер, тобто зі зростанням продуктивності активів заданий рі-
вень економічної рентабельності може бути досягнутий за ниж-
чого рівня рентабельності виробництва. 
Ідеальна позиція підприємства з погляду економічної рентабель-

ності тяжіє до зони III. Однак за умов конкурентного ринку за-
безпечити одночасно високу рентабельність виробництва продук-
ції, робіт, послуг і продуктивність активів досить важко. 

3

Зона I:
висока Ra

низька Па

Зона III:
висока Ra

низька Па

Зона II:
висока Ra

низька Па
Зона IV:
висока Rа
низька Па

2

1

Па

Ra

 

Рис. 7.4. Рентабельність капіталу як добуток рентабельності  
виробництва і продуктивності капіталу 

(1. %;α=ΠΚ  2. %;β=ΠΚ  3. %γ=ΠΚ ) 

Найнебезпечніша зона IV, де низька рентабельність продук-
ції, що супроводжується низькою діловою активністю, призво-
дить до різкого падіння рентабельності активів. Як наслідок, ак-
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тиви перестають виконувати свою економічну функцію генеру-
вання прибутку. 
Більшість підприємств розташована між зонами I і II, де кож-

не з них має у своєму розпорядженні певну свободу маневру, 
щоб управляти рентабельністю виробництва і продуктивністю 
активів з метою забезпечення необхідного рівня економічної рен-
табельності. 
За низької рентабельності продукції необхідно прагнути до 

прискорення обороту активів та їх елементів. Навпаки, низька 
продуктивність (оборотність) активів, що зумовлюється тими або 
іншими чинниками, може бути компенсована переважно підви-
щенням рентабельності продажу за рахунок зниження витрат на 
виробництво продукції, робіт, послуг та (або) зростання цін (та-
рифів). 
У процесі управління продуктивністю активів потрібно врахо-

вувати сукупний вплив зовнішніх і внутрішніх чинників. Так, на 
продуктивність активів впливає економічна ситуація у країні та 
пов’язані з нею умови господарювання, рівень економічної інтег-
рації, стійкість господарських зв’язків, податкового і митного за-
конодавства, рівень інфляції, коливання курсів іноземних валют і 
рівня процентних ставок та інші зовнішні щодо підприємства 
чинники. 
Водночас продуктивність активів значною мірою обумовлю-

ється внутрішніми чинниками діяльності підприємства, переду-
сім інвестиційною політикою, структурою капіталу і рівнем уп-
равління оборотним капіталом. Активи мають складну структуру, 
і їх продуктивність залежить від неї та оборотності кожного виду 
активів: 

∑∑∑∑
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де di — частка і-го виду активів у їх загальній сумі. 
У цьому зв’язку рентабельність активів можна виразити такою 

формулою: 
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Отже, рентабельність активів відображає рівень управління: 
• дебіторською заборгованістю, що кількісно вимірюється се-

реднім періодом інкасації; 
• запасами через коефіцієнт оборотності запасів; 
• основними засобами (необоротними активами), що харак-

теризує нормальну виробничу потужність і пропускну спромож-
ність підприємства; 

• ліквідністю, що характеризується в поданій моделі часткою 
ліквідних активів у складі валюти балансу. 
Рентабельність продажу — це відносна міра ефективності ви-

робництва. Цей показник є тактичним чинником зростання рен-
табельності активів. Дія тактичних чинників спрямована на вибір 
адекватної цінової політики, розширення ринків збуту, тобто на 
зростання обсягу продажу (реалізації) і прибутку підприємства, 
підвищення швидкості обороту всього капіталу. Ці обидва чин-
ники схильні до зовнішнього впливу, передусім ринкової кон’юнк-
тури. 
На основі моделі Дюпона побудуємо мультиплікативну залеж-

ність рентабельності капіталу від таких факторів: рентабельності 
продажу; оборотності дебіторської заборгованості; частки дебі-
торської заборгованості в оборотних активах; коефіцієнта поточ-
ної ліквідності; частки короткострокових зобов’язань у позико-
вому капіталі: 

mlkdcbaR ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅=
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де П — прибуток до оподаткування; 
ВР — виручка від реалізації; 
ДЗ — величина дебіторської заборгованості; 
ОА — оборотні активи; 
КЗ — короткострокові зобов’язання; 
ПК — позиковий капітал; 
ВК — власний капітал; 
А — активи; 
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Rк — рентабельність капіталу (активів); 
a — рентабельність продажу; 
b — оборотність дебіторської заборгованості; 
с — частка дебіторської заборгованості в оборотних активах; 
d — коефіцієнт поточної ліквідності; 
k — частка короткострокових зобов’язань у позиковому капі-

талі; 
l — співвідношення позикового і власного капіталу; 
m — коефіцієнт автономії. 
Приклад розрахунку подано в табл. 7.4. 

Таблиця 7.4 
АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ  

РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ (АКТИВІВ) ПІДПРИЄМСТВА 

Показник 
Звітний 
рік 

Розрахун-
ковий рік 

Зміни  
(+, –) 

Вихідні дані 

1. Виручка від реалізації, тис. грн 62 944,8 69 882,7 6937,9 

2. Прибуток, тис. грн 6071 24 598,7 18 527,7 

3. Оборотні активи, тис. грн 54 099,5 56 746,4 2646,9 

У тому числі:    

дебіторська заборгованість, тис. грн 4394,1 5025,6 631,5 

4. Позиковий капітал, тис. грн 15 302,6 42 456 27 153,4 

У тому числі:    

короткострокові зобов’язання, тис. грн 12 390,0 18 827,5 6437,5 

5. Власний капітал, тис. грн 72 267,2 61 857,3 – 10 409,9 

Розрахункові дані 

6. Рентабельність продажу, % 9,645 35,200 25,555 

7. Оборотність дебіторської заборгованості 14,325 13,905 – 0,420 

8. Частка дебіторської заборгованості в обо-
ротних активах 

0,081 0,089 0,007 

9. Коефіцієнт поточної ліквідності 4,366 3,014 – 1,352 

10. Частка короткострокових зобов’язань у 
позиковому капіталі 0,810 0,443 – 0,366 

11. Коефіцієнт співвідношення позикового і 
власного капіталу 

0,212 0,686 0,475 

12. Коефіцієнт автономії 0,825 0,593 – 0,232 

13. Рентабельність капіталу, % 6,933 23,582 16,649 

Оцінювання впливу факторів на зміну рентабельності капіталу, %: 

14. Рентабельність продажу 18,369 



 417

15. Оборотність дебіторської заборгованості – 0,741 

16. Частка дебіторської заборгованості в обо-
ротних активах 2,219 

17. Коефіцієнт поточної ліквідності – 8,294 

18. Частка короткострокових зобов’язань у 
позиковому капіталі – 8,361 

19. Коефіцієнт співвідношення позикового і 
власного капіталу 22,693 

20. Коефіцієнт автономії – 9,236 

21. Сукупний вплив факторів 16,649 

7.3. Оцінювання ефективності  
руху капіталу на основі концепції  
управління вартістю (VBM) 

Все треба вимірювати грошима. 
Тільки це дасть змогу людям обмінюватися 

своїми послугами і лише за такої умови 
існуватиме суспільство. 

Арістотель 

Управління, орієнтоване на створення вартості (Value-
Based Management — VBM), — це концепція управління, спрямова-
на на якісне поліпшення стратегічних та оперативних рішень на всіх 
рівнях підприємства завдяки концентрації зусиль тих, хто приймає 
рішення, на ключових факторах вартості. З усіх можливих цільових 
функцій у рамках концепції VBM вибирається максимізація вартості 
компанії. Сама вартість компанії визначається її дисконтованими 
майбутніми грошовими потоками, і нова вартість створюється лише 
тоді, коли компанія отримує таку віддачу від інвестованого капіта-
лу, яка перевищує витрати на залучення капіталу. 
У зв’язку з цим необхідно оцінити віддачу від інвестованого в 

компанію капіталу. Отже, ми можемо виділити головні чинники, 
котрі впливають на вартість компанії та обов’язково мають ура-
ховуватися в показнику, що відбиває створення вартості — ви-
трати на власний та позиковий капітал і доходи, які генеруються 
наявними активами (при цьому дохід може виражатися в різних 
формах: прибуток, грошовий потік тощо). У 80—90-х роках XX ст. 
з’явився цілий ряд показників (на основі деяких з них пізніше бу-
ли створені навіть системи управління, наприклад EVA та EVA-
based management), що відбивають процес створення вартості. 
Найвідоміші з них — MVA, EVA, SVA, CFROI та CVA.  
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Ринкова додана вартість (Market Value Added — MVA) — 
найочевидніший критерій створення вартості, що розглядає остан-
ню як ринкову капіталізацію та ринкову вартість боргів компанії. 

MVA розраховується як різниця між ринковою оцінкою капі-
талу та початково інвестованим у компанію капіталом: 

MVA = Ринкова вартість боргу +  

+ Ринкова капіталізація – Сукупний капітал1. 
З погляду теорії корпоративних фінансів MVA відбиває дис-

контовану вартість усіх теперішніх та майбутніх інвестицій. 
Як зазначалося вище, показник, котрий лежить в основі систе-

ми VBM, має не тільки відбивати вартість компанії, а й показувати 
ефективність прийняття рішень на всіх рівнях ієрархії, а також бу-
ти інструментом мотивації. Розглянутий показник (MVA) не від-
повідає даним вимогам, оскільки на ринкову капіталізацію впливає 
багато факторів, частина з яких не контролюється менеджментом 
компанії. Більш того, якщо результати роботи компанії оцінюва-
тимуться даним показником і мотиваційні схеми також прив’язу-
ватимуться до нього, то це може призвести до того, що керівницт-
во почне приймати рішення, котрі матимуть короткостроковий 
вплив на курсову вартість акцій, але руйнуватимуть вартість у 
довгостроковій перспективі (наприклад, програми скорочення ви-
трат за рахунок масштабного скорочення бюджету науково-
дослідних розробок). Але, як відомо, однією з основних цілей сис-
теми VBM є координація та мотивація прийняття рішень, котрі ве-
ли б до створення довгострокових конкурентних переваг, оскільки 
вартість компанії визначається сумою майбутніх грошових пото-
ків. У відповідь на вказані недоліки з’явився цілий ряд показників 
вартості. 

Економічна додана вартіть (Economic Value Аdded — EVA). 
З усіх наявних показників, призначених для оцінювання ство-
рення вартості компанії, EVA найвідоміший і найпоширеніший. 
Пояснюється це тим, що цей показник просто розраховується, 
уможливлює визначення вартості компанії, а також дає змогу 
оцінювати ефективність як підприємства в цілому, так і окремих 
його підрозділів. EVA є індикатором якості управлінських рі-
шень: постійна додатна величина цього показника свідчить про 
збільшення вартості компанії, тимчасом як від’ємна — про її 
зниження. 
                    

1 Треба враховувати, що в балансову оцінку сукупного капіталу мають бути внесені поп-
равки для усунення викривлень, пов’язаних з методами обліку та деякими обліковими прин-
ципами. Дані поправки будуть детальніше розглянуті при характеристиці показника EVA. 
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Досить часто аналіз, що ґрунтується на показнику EVA, розг-
лядається як альтернатива традиційному NPV-аналізу. Це озна-
чає, що ефективність вкладення капіталу, розрахована на основі 
EVA, має збігатися з ефективністю, отриманою на основі NPV-
аналізу. Наведемо формальний доказ цього припущення: 
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Виразимо первинні інвестиції (Initial investment — K) у такий 
спосіб: 
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Цей вираз первинних інвестицій відбиває той факт, що інвес-
тор вкладе в проект суму К тільки тоді, якщо цей проект щонай-
менше покриє вартість капіталу і в кінці періоду забезпечить по-
вернення вкладених коштів. 
Тоді 
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Припустимо, що справжня вартість усієї суми амортизації за 
весь період існування проекту дорівнює зведеній вартості інвес-
тованого капіталу: 
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Нагадаємо, що рентабельність капіталу ч
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У принципі показник EVA ідентичний категорії залишкового до-
ходу (Residual Income — RI), котра була відома протягом багатьох 
десятиріч. Важливою відмінністю залишкового доходу є те, що при 
розрахунку EVA вносяться численні поправки до бухгалтерської 
звітності. EVA усуває наявні в традиційній бухгалтерській звітності 
викривлення внесенням більш як 150 поправок. Загалом зазначені 
поправки вносяться для нівелювання загальної спрямованості тра-
диційної бухгалтерської звітності на інтереси кредитора. Наведемо 
найвагоміші коригування прибутку та величини капіталу: 

• капіталізовані нематеріальні активи. Частина нематеріаль-
них активів (наприклад, НДДКР) забезпечує отримання вигоди в 
майбутньому. Вартість таких активів для розрахунку EVA має 
капіталізуватися, а не списуватися у витрати. Отже, величину ка-
піталу треба скоригувати на величину капіталізованих нематеріа-
льних активів за вирахуванням накопиченої амортизації. На ве-
личину амортизації, нарахованої за період, що аналізується, має 
бути скоригована величина чистого прибутку; 

• відкладені податки (deferred taxes). Загальна сума відкладе-
них податків додається до величини капіталу. Для розрахунку 
величини чистого прибутку приріст суми відкладених податків за 
період, що розглядається, також додається до суми прибутку; 

• амортизація «гудвіл». При розрахунку EVA необхідно виміря-
ти дохід (у грошовому еквіваленті), що генерується коштами, вкла-
деними в підприємство. З цієї причини при розрахунку величини 
капіталу додається накопичена амортизація «гудвіл», а при розра-
хунку чистого прибутку — амортизація за період, що розглядається; 

• різні резерви (LIFO-резерв, резерв за сумнівною дебіторсь-
кою заборгованістю тощо). Наприклад, LIFO-резерв видбиває 
різницю між оцінкою запасів за методом LIFO та оцінкою за ме-
тодом FIFO. Метод LIFO, як правило, призводить до заниження 
вартості товарно-матеріальних запасів, тому сума такого резерву 
включається до розрахунку вартості капіталу. Збільшення суми 
резерву за поточний період додається до суми прибутку для роз-
рахунку величини чистого прибутку. 
Виходячи з наведеної вище формули розрахунку показника 

EVA можна зробити висновки про можливі способи підвищення 
значення цього показника: 

1) збільшення доходів, що генеруються вкладеними коштами. 
Цей результат може досягатися різними шляхами — через управ-
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ління витратами, підвищенням ефективності бізнес-процесів за 
допомогою реінжинірингу тощо; 

2) через розширення, тобто інвестування коштів у проекти, 
рентабельність яких перевищує витрати на капітал, залучений 
для реалізації такого проекту; 

3) підвищення ефективності управління активами — продаж 
непрофільних, збиткових активів, скорочення термінів оборотнос-
ті дебіторської заборгованості, запасів тощо; 

4) управління структурою капіталу. 
Між показниками ЕVA та MVA має місце очевидний взає-

мозв’язок. Наприклад, ринкова вартість, виражена в показнику 
MVA, є, по суті, дисконтованою сумою всіх майбутніх EVA. 
У зв’язку з цим показником закономірно виникає запитання, ко-

тре в більшості випадків автори ігнорують: чи випливає зі збільшен-
ня величини EVA за певний період також зростання вартості фірми? 
Вартість фірми можна визначити так: 

Вартість компанії = Інвестиційний капітал +  

+ Дисконтований показник EVA від наявних проектів +  

+ Дисконтований показник EVA від майбутніх інвестицій. 

З наведеної залежності випливає, що збільшення EVA в поточ-
ному періоді може призвести до зниження вартості компанії. Це 
може відбутися з кількох причин: 

• збільшення EVA в поточному періоді може бути пов’язане зі 
зростанням ризику, що відіб’ється в майбутній вартості капіталу 
(як власного, так і позикового). Отже, справжня вартість усіх 
майбутніх EVA може зменшуватися навіть у разі зростання EVA 
в одному з періодів; 

• зростання цього показника в будь-якому періоді може бути 
викликане факторами, що матимуть негативні наслідки в довго-
строковій перспективі. Як приклад можна навести зміну схеми 
оплати праці, що врешті-решт знижує винагороду, яку отримує 
частина співробітників. У короткостроковій перспективі це рішен-
ня може викликати скорочення витрат та зростання прибутку, що 
буде відображено в зростанні показника EVA. Але в довгостро-
ковій перспективі такий підхід може призвести до відпливу інте-
лекту, що послабить конкурентні позиції і призведе до зниження 
майбутньої EVA. 
Таким чином, підхід до побудови системи VBM на основі по-

казника EVA не повністю усуває недоліки та обмеження, що ма-
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ли місце при розгляді показника MVA. З цього погляду приваб-
ливішими є показники, що враховують майбутні грошові потоки. 

Метод доданої вартості капіталу (SVA) дає змогу оцінювати 
приріст акціонерної вартості капіталу. Цей приріст є різницею між 
акціонерною вартістю капіталу, створеною майбутніми інвестиція-
ми, та акціонерною вартістю капіталу, створеною минулими інвес-
тиціями (у спрощеному вигляді — балансовою вартістю акціонер-
ного капіталу): 

.

капіталу

гоакціонерно

вартість

Балансова

миінвестиція

майбутнімистворена

капіталу,вартість

Акціонерна

SVA −=  

Алгоритм розрахунку SVA охоплює чотири етапи, які зобра-
жено на рис. 7.5. 
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Рис. 7.5. Алгоритм розрахунку SVA 
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Під час оцінювання минулої діяльності на базі фінансової зві-
тності виявляються фактори ефективності управління та розрахо-
вуються вихідні показники, необхідні для прогнозування чистого 
грошового потоку майбутньої діяльності. 
У процесі прогнозування проводиться коригування показників з 

метою виділення функціонуючих активів, визначаються статті балан-
су, оптимізується чистий грошовий потік через управління оподатку-
ванням, оцінюється ефективність інвестиційних проектів, визнача-
ються інвестиції в основний та оборотний капітал, потреба в зовніш-
ньому фінансуванні, внутрішній інвестиційний потенціал компанії, 
структура капіталу з метою максимізації чистого грошового потоку. 
Середньозважена вартість капіталу передбачає: 
• пошук, оцінювання та мінімізацію зовнішніх і внутрішніх ко-

рпоративних ризиків, що включають виявлення потенційної загро-
зи з боку конкурентного середовища та оцінювання впливу на вар-
тість компанії зміни макроекономічних і конкурентних факторів; 

• оцінювання частки власного та позикового капіталу з ураху-
ванням аналізу їхньої оптимальної структури; 

• визначення вартості власного та залученого капіталу; 
• виявлення факторів мінімізації WACC. 
Оцінювання подовженої вартості доцільно здійснювати в та-

кій послідовності, яка запропонована Т. Коуплендом, Т. Коллє-
ром та Дж. Мурріном: 

• вибір відповідної методики; 
• визначення горизонту прогнозування; 
• оцінювання вартісних параметрів і розрахунок подовженої 

вартості; 
• зведення подовженої вартості шляхом дисконтування. 
Етап 1. Вибір відповідної методики. 
Для оцінювання подовженої вартості доцільно використовува-

ти кілька методів дисконтування грошового потоку: 
― довгострокове прогнозування; 
― за формулою безстроково зростаючого вільного грошового 

потоку;  
― за формулою факторів вартості; 
― метод економічного прибутку. 
Довгострокове прогнозування передбачає складання про-

гнозу на 75 або більше років. Такий тривалий період унеможлив-
лює реальне застосування цього методу. Оскільки такий довго-
строковий прогноз навряд чи буде докладним, з однаковою ко-
ристю (і при цьому з меншими зусиллями) доцільно 
застосовувати дві формули, що наведені нижче. 



 425

Формула безстроково зростаючого вільного грошового по-
току. Основою цієї формули є припущення, що вільний грошо-
вий потік компанії зростатиме постійними темпами в майбутньо-
му періоді. Тобто подовжена вартість визначається так: 

g−
= +

WACC

FCF
вартістьПодовжена 1T , 

де FCFТ+1 — нормальний вільний грошовий потік у перший рік 
після завершення періоду прогнозування; 

WACC — середньозважені затрати на капітал; 
g — очікувані темпи зростання вільного грошового потоку в 

безстроковій перспективі. 
Зазначена методика забезпечує майже такий самий результат, 

як і довгострокове прогнозування, коли передбачається, що віль-
ний грошовий потік компанії зростатиме однаковими темпами. 
Ця формула передбачає алгебраїчне спрощення формули зроста-
ючої безстрокової ренти. (Виведення формули див. у Додатку А 
праці Коупленда і Уотсона (1988). Формула доцільна лише за 
умови, що g менше WACC.) 
У процесі застосування цієї формули легко припуститися помил-

ки. Дуже складно правильно оцінити нормальний вільний грошовий 
потік разом з прогнозними темпами зростання. Наприклад, якщо на 
майбутній період передбачаються уповільнені темпи зростання в зіс-
тавленні з прогнозним періодом (як зазвичай і буває), то частка чис-
того операційного прибутку (за вирахуванням податків) — ЧП, який 
необхідно інвестувати для досягнення такого зростання, теж має бути 
меншою на відповідну величину. Таким чином, у майбутньому періо-
ді більша частка кожної одиниці чистого операційного прибутку (піс-
ля оподаткування) перетворюється у вільний грошовий потік, доступ-
ний для інвесторів. Без урахування цієї поправки подовжена вартість 
може виявитись істотно заниженою. Пізніше буде наведено приклад, 
який ілюструє можливі помилки в разі застосування цієї формули. 

Формула факторів вартості. Третій метод дає змогу вирази-
ти формулу безстроково зростаючого вільного грошового потоку 
через фактори вартості — рентабельність інвестованого капіталу 
та темп зростання: 

g

Rg

−
−= +

WACC

)/1(ЧП
вартістьПодовжена інв1Т ,  

де ЧПТ+1 — нормальний рівень прибутку від основної діяльності 
за вирахуванням скоригованих податків (ЧП) у перший рік після 
завершення періоду прогнозування; 
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g — очікуваний темп зростання ЧП у безстроковій перспек-
тиві; 

Rінв — очікувана рентабельність чистих нових інвестицій; 
WACC — середньозважена вартість капіталу. 
Формула факторів вартості забезпечує той самий результат, 

що й формула безстроково зростаючого вільного грошового по-
току, оскільки знаменники в них однакові, а в чисельнику віль-
ний грошовий потік виражений через стрижневі фактори вартос-
ті. Співвідношення g / Rінв є часткою чистого операційного 
прибутку, який інвестується в додатковий капітал, або нормою 
інвестування. Отже, всі вирази в чисельнику — чистий операцій-
ний прибуток, помножений на різницю одиниці та норми інвес-
тування, — є не що інше, як вільний грошовий потік. 

Метод економічного прибутку. Згідно з цим методом по-
довжена вартість втілює зовсім не вартість компанії після за-
кінчення визначеного періоду прогнозування, а приріст варто-
сті інвестованого капіталу компанії наприкінці періоду прогно-
зування. 
Сукупна вартість компанії в даному разі розраховується так: 
 

Вартість = 

Інвестований 
капітал на по-
чатку періоду 
прогнозування 

+ 

Зведена вартість 
прогнозного еконо-
мічного прибутку 
протягом періоду 
прогнозування  

+ 

Зведена вартість 
прогнозного еко-
номічного прибут-
ку після завершен-

ня періоду 
прогнозування 

. 

 
Хоча подовжена вартість економічного прибутку (останній 

доданок у правій частині рівності) відрізняється від подовженої 
вартості дисконтованого грошового потоку, вартість компанії за-
лишається незмінною за умови, якщо прогнозуються ті самі по-
казники фінансової діяльності. 
Для розрахунку слід використовувати таку формулу подовже-

ної вартості економічного прибутку: 

)WACC(WACC

WACC))(/(ЧП

WACC

П
інвінв1е

1

g

RRg
CV ТТ

−
−

+= ++ , 

де 
1

еП +Т
 — нормальний економічний прибуток за перший рік піс-

ля закінчення періоду прогнозування;  
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ЧПТ+1 — нормальний рівень чистого прибутку за перший рік 
після завершення періоду прогнозування;  

g — очікуваний темп зростання чистого прибутку в безс-
троковій перспективі;  

Rінв — очікувана рентабельність чистих нових інвестицій;  
WACC — середньозважена вартість капіталу. 
Ця формула свідчить про те, що вартість економічного прибутку 

після завершення визначеного періоду прогнозування дорівнює 
зведеній вартості економічного прибутку за перший рік після за-
вершення періоду поргнозування плюс будь-який приріст еконо-
мічного прибутку після цього року, який створюється додатковим 
підвищенням рентабельності, що перевищує зростання вартості 
капіталу. Якщо очікувана рентабельність інвестицій дорівнює се-
редньозваженій вартості капіталу (тобто Rінв = WACC), то другий 
доданок правої частини рівності дорівнює нулю, а подовжена вар-
тість економічного прибутку дорівнює вартості економічного при-
бутку за перший рік, який надходить протягом необмеженого часу. 
До речі, подовжена вартість, обчислена методом дисконтова-

ного грошового потоку, дорівнює сумі подовженої вартості еко-
номічного прибутку та величини інвестованого капіталу на кі-
нець визначеного періоду прогнозування. 
Етап 2. Вибір періоду прогнозування. 
Вибір горизонту прогнозування (тривалості періоду прогнозу-

вання) може справляти непрямий вплив на вартість, якщо його 
супроводжує зміна економічних передумов, які є основою подо-
вженої вартості. Іноді аналітики мимоволі змінюють сам прогноз 
результатів діяльності, коли вибирають інший горизонт прогно-
зування. Так, багато прогнозистів виходять з того, що в майбут-
ньому періоді рентабельність нових інвестицій дорівнює вартості 
капіталу, але перевищує їх протягом періоду прогнозування. Ро-
зширюючи визначений горизонт прогнозування, вони тим самим 
подовжують період, протягом якого очікується рентабельність 
нових інвестицій, яка перевищує вартість капіталу. Отже, збіль-
шення періоду прогнозування веде до вищої оцінки вартості, не-
минуче пов’язаної з подовженням строку дії цього припущення 
про рентабельність. 
Етап 3. Оцінювання параметрів.  
Для оцінювання подовженої вартості необхідно визначити та-

кі параметри: чистий прибуток від основної діяльності (за вира-
хуванням податків) — ЧП, вільний грошовий потік (FCF), рента-
бельність нових інвестицій (Rінв) темп зростання ЧП (g) та се-
редньозважену вартість капіталу (WACC). Дуже важливо 
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ретельно й точно оцінити ці параметри, оскільки подовжена вар-
тість досить чутлива до них, особливо до темпу зростання. 

Чистий прибуток. Базовий рівень ЧП має відображати нор-
мальну величину прибутку компанії всередині її ділового циклу. 
У зв’язку з цим дохід повинен відбивати розвиток тенденцій до 
останнього року періоду прогнозування, скоригованого на сере-
дину ділового циклу. Величина витрат на основну діяльність має 
базуватися на стійкому рівні норми прибутку, а величина подат-
ків — на довгострокових очікуваних податкових ставках. 

Вільний грошовий потік. Оскільки чистий прибуток зазви-
чай визначається на основі результатів останнього року прогно-
зування, рівень інвестицій перших років навряд чи може бути до-
речним показником стійкого обсягу інвестицій, необхідного для 
зростання в майбутньому періоді. Необхідно ретельно проаналі-
зувати, який обсяг інвестицій потрібний для підтримання прогноз-
ного темпу зростання. Зазвичай на майбутній період прогнозу-
ється повільний темп зростання порівняно з власне періодом 
прогнозування, тому й обсяг інвестицій у майбутньому періоді 
повинен становити пропорційно меншу частку ЧП. Далі цей 
принцип буде проілюстровано.  

Очікувана рентабельність нових інвестицій має відповідати 
умовам конкуренції. Згідно з економічною теорією, конкуренція 
в остаточному підсумку усуває аномальні рівні дохідності. Тому 
для більшості компаній допускається, що Rінв = WACC. Якщо за 
передбаченими очікуваннями компанія спроможна продовжувати 
своє зростання і планує зберігати конкурентні переваги, то мож-
ливе використання значення Rінв, яке дорівнює прогнозованій рен-
табельності інвестицій компанії протягом визначеного періоду 
прогнозування. 

Темпи зростання. Лише небагато компаній здатні зростати 
протягом досить тривалого періоду швидше, ніж економіка в ці-
лому. Імовірно, що найкращим показником у цьому разі буде 
очікуваний темп зростання попиту на продукцію галузі з ураху-
ванням темпу інфляції. Для того щоб зрозуміти, у який спосіб 
темпи зростання впливають на оцінку вартості, необхідно провес-
ти аналіз чутливості. 
Етап 4. Дисконтування подовженої вартості до зведеної. 
Подовжена вартість — це вартість на кінець прогнозного пе-

ріоду. Її слід перетворити у зведену подовжену вартість дискон-
туванням першої за середньозваженою вартістю капіталу, перш 
ніж її можна буде додавати до зведеної вартості визначеного віль-
ного грошового потоку. 
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Метод дохідності інвестицій на основі потоку грошових 
коштів. Показник CFROI (Cash Flow Return on Investment), який 
використовується в однойменній моделі оцінювання вартості 
компанії, у спрощеному вигляді нагадує показник IRR (рис. 7.6). 
Серед основних «провідників» CFROI визначаються HOLT Value 
Associates. Для розрахунку необхідно знати елементи валового 
грошового потоку GCF, який генерується протягом Т років почат-
ковими валовими інвестиціями GI, і ліквідаційну вартість SV  
(у прикладі використовується позначення Non DepAss); у вихід-
них даних ураховується інфляція. На відміну від SVA, EVA та 
CVA, показник CFROI вимірює відносний, а не абсолютний до-
хід компанії за наявними інвестиціями. 

Строк служби активів (Т)

Валові інвестиції (GI)

Активи, що не
амортизуються

Валові грошові потоки (GCF)

 

Рис. 7.6. Ілюстрація ідеї розрахунку показника CFROI 

Необхідні показники розраховуються за такими формулами: 

GCF = ЧП + Амортизація основних активів +  

+ Амортизація інших нематеріальних активів +  

+ Інші негрошові витрати; 

SV = Поточні активи – Поточні зобов’язання +  

+ Вартість землі + Інші активи, що не амортизуються; 

GI = Сукупні активи – Поточні зобов’язання +  

+ Накопичена амортизація + Поправка на інфляцію. 

Такі розрахунки дають змогу краще відобразити сукупну вар-
тість інвестицій незалежно від їх віку. Економічний термін служ-
би активів (кількість періодів Т) є корисним строком служби ак-
тивів, що не амортизуються. Це можна виразити так: 

.
активівосновнихяАмортизаці

1
Т =  
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Комбінація розрахованих значень CFROI з урахуванням ста-
тистичних даних про зведення CFROI (зростання, насичення, спад), 
передбаченого темпу зростання та інших параметрів протягом 
економічного життєвого циклу фірми використовується для по-
будови прогнозних оцінок грошового потоку. Далі в разі потреби 
грошової оцінки компанії застосовується модель DCF, у якій чис-
тий грошовий потік розділений на генерований наявними та май-
бутніми активами. 
Щоб вартість зростала, фірма повинна підвищувати спред між 

CFROI та реальною вартістю компанії. До цього правила є уточ-
нення. Частково запропонований К. Ст’юартом алгоритм вияв-
лення створення/руйнування вартості капіталу в системі QUEST 
включає розрахунок спреду CFROI (SPREADCFROI), тобто різниці 
CFROI та вартості капіталу, зростання спреду (SPREADgrowth), ви-
значеного як різниця між темпом зростання реального капіталу 
та стійкою швидкістю зростання, а також величини надлишково-
го зростання (EXCESSgrowth). Зростання вище рівня, досягнутого 
(збалансованого) від внутрішніх грошових потоків, потребує до-
даткового капіталу та призводить до підвищення заборгованості 
або додаткової емісії акцій. Надлишкове стрімке зростання (над-
лишок зростання), як показують емпіричні дослідження, найчас-
тіше призводить до зменшення потенціалу створення вартості 
(VCS — Value Creation Score) і визначається за формулою 

VCS = SPREADCFROI ·  SPREADgrowth – EXCESSgrowth. 

VCS компанії оцінюється високо, якщо вона має збалансовану 
зростаючу базу капіталу та значну величину CFROI. І навпаки, 
компанія має від’ємний потенціал при зростаючій базі капіталу, 
але меншому значенні CFROI від вартості капіталу. Можливі різ-
ні поєднання зазначених трьох показників, яким відповідає ви-
значений знак та величина VCS. 

Cash Value Added (CVA). Часто цей показник також назива-
ється Residual Cash Flow (RCF). Останнім часом дедалі більше 
фахівців віддають перевагу саме цьому критерію створення вар-
тості, оскільки: 
― як віддача від інвестиційного капіталу використовується 

потоковий показник — грошові потоки (Cash Flows); 
― наочно, на відміну від показника CFROI, ураховуються ви-

трати на залучення та обслуговування капіталу з різних джерел, 
тобто середньозважена ціна капіталу. 
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В основу зазначеного показника покладено концепцію залиш-
кового доходу (residual income). Формула його розрахунку має 
такий вигляд: 

RCF = AOCF – WACC · TA, 

де AOCF (Adjusted Operating Cash Flows) — скоригований опера-
ційний грошовий потік; 

WACC — середньозважена ціна капіталу; 
TA — сумарні скориговані активи. 
Коригування, які вносяться при розрахунку зазначених вели-

чин, аналогічні тим, що розглядалися при визначенні EVA. 
Зважаючи на те, що кожний розглянутий показник має свої 

обмеження і недоліки, а також тому, що сфера вартісних показ-
ників — відносно нова галузь знань, дехто з авторів пропонує 
комбіноване використання деяких показників для оцінювання 
процесу створення вартості. Такий підхід не буде оптимальним, 
оскільки ефективності системи VBM може бути досягнуто лише 
за умови підпорядкування всіх вагомих управлінських рішень 
єдиній меті, що передбачає наявність єдиного критерію, на основі 
якого й оцінюється ефективність та будується система мотивації. 
Тому в кожному конкретному випадку менеджер підприємства 
має вибирати відповідний вартісний показник виходячи з мірку-
вань оперативності, вигід і витрат, пов’язаних з отриманням ін-
формації, необхідної для його розрахунку. 
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