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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА

Під структурою капіталу розуміють співвідношення між власним і 
позичковим капіталом. Власний і позичковий капітал мають певну 
відмінність, яка випливає з різного рівня дохідності останніх і рівня ризику 
для власників цього капіталу. Оцінка і порівняння вартості різних елементів 
капіталу дають можливість сформувати цільову структуру капіталу.

«Для вимірювання сумарних економічних результатів, які 
досягаються при різному співвідношенні власного та позикового капіталу в 
пасиві балансу підприємства, використовується показник «фінансовий 
леверидж» (Бутко, 2004).

У буквальному розумінні «леверидж» означає невелику силу (важіль), 
за допомогою якого можна піднімати важкі предмети з меншими 
зусиллями. У фінансовому менеджменті термін „леверидж” (важіль) 
означає, що зміна будь-якого фактора (обсягу реалізації, постійних витрат) 
зумовлює значні зміни результату (операційного прибутку, дохідності 
вкладених коштів).

Існують три види левериджу: операційний; фінансовий;
комбінований.

Операційний леверидж (важіль) характеризує потенційну 
можливість впливу на операційний і чистий прибуток підприємства. 
Тобто інструментом операційного лівериджу є співвідношення постійних 
і змінних витрат і зміна обсягу реалізації за інших незмінних умов, то 
зумовлює зміни прибутку.

Ефект операційного левериджу, або сила його впливу, визначається 
відсотковою зміною операційного прибутку у разі зміни обсягу реалізації.

Для будь-якого акціонерного товариства важливого значення набуває 
правило, за яким як власні, так і залучені кошти забезпечують прибуток; 
сприяють підвищенню дохідності власного капіталу. Таке підвищення 
рентабельності власного капіталу у фінансовому менеджменті називається 
ефектом фінансового важеля (левериджу).

«Ефект фінансового важеля (левериджу) -  це прирощення до 
рентабельності (збільшення рентабельності) власного капіталу, яке 
отримано в результаті зміни структури пасиву балансу, тобто використання 
кредиту, незважаючи на те, що ця складова має планову основу» (Гриньова, 
2011).
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Фінансовий леверидж являє собою об’єктивний чинник, виникаючий з 
появою позикових коштів в обсязі капіталу, що використовується 
підприємством, який дозволяє йому отримати додатковий прибуток на 
власний капітал.

Показник, що відображає рівень прибутку, який додатково 
утворюється на власний капітал при різній частці використання позикових 
коштів, називається ефектом фінансового лівериджа. Він розраховується за 
формулою:

П К
Е Ф Л  = (1 — С пп) х  (К ВР а — В К ) х ------, (1)

В К
де ЕФЛ -  ефект фінансового левериджа, що полягає в прирості 

коефіцієнта рентабельності власного капіталу, %;
Спп -  ставки податку на прибуток, виражена десятирічним дробом;
КВРа -  коефіцієнт валової рентабельності активів (відношення 

валового прибутку до середньої вартості активів), %;
ВК -  середній розмір відсотків за кредит, що сплачується 

підприємством за використання позикового капіталу, %;
Ефект фінансового левериджу зростає лише до визначеного значення 

позикових коштів в капіталі підприємства, після якого він знижується до 
нуля, а потім може стати негативним. Останнє зобов’язання свідчить про те, 
що рентабельність власного капіталу знизиться, так як частина прибутку, 
генеруємого власними засобами підприємства, буде відходити на 
обслуговування позикового капіталу який використовується по високим 
ставкам проценту. Також необхідно звернути увагу на те, що збільшення 
коефіцієнту фінансового левериджу не безмежне і регламентується 
рентабельністю активів підприємства. При низькому її значенні та дорогих 
позикових коштах може зразу наступити негативний ефект фінансового 
левериджу.

Комбінований леверидж (ефект комбінованого важеля) показує зміну 
чистого прибутку залежно від змін обсягу виробництва продукції (робіт, 
послуг) (Бабіченко, 2012.).

Під оптимальною структурою капіталу слід розуміти таке 
співвідношення між власним і позичковим капіталом, яке забезпечить 
оптимальне поєднання ризику і дохідності, що сприятиме підвищенню ціни 
акції.

Мета управління структурою капіталу -  мінімізувати витрати на 
залучення довгострокових джерел фінансування і цим забезпечити 
власникам капіталу максимальну ринкову оцінку вкладених ними коштів.

Оптимізація структури капіталу є однією з складних проблем у 
фінансовому менеджменті. Процес оптимізації структури капіталу 
проводиться в такій послідовності:

Оптимізація структури капіталу виконується поетапно.
1. Здійснюють аналіз структури капіталу (поквартально чи за кілька 

років) і визначають її тенденцій оцінюючи коефіцієнти фінансової 
незалежності, заборгованості, співвідношення між довгостроковими та
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короткостроковими зобов'язаннями; вивчають показники оборотності та 
рентабельності активів і власного капіталу.

2. Оцінюють фактори, що визначають структуру капіталу: галузеві
особливості господарської діяльності; стадії життєвого циклу
підприємства; кон'юнктуру товарного та фінансового ринків; рівень 
прибутковості поточної діяльності; податкове навантаження на 
підприємство; сконцентрованість капіталу.

3. Здійснюють оптимізацію структури капіталу за критерієм дохід
ності власного капіталу.

4. Здійснюють оптимізацію структури капіталу за критерієм
мінімізації його вартості (ціни), котра ґрунтується на попередній оцінці 
власного та позиченого капіталу за різних умов його залучення.

5. Здійснюють оптимізацію структури капіталу за критерієм
мінімізації рівня фінансового ризику. Ця оптимізація базується на виборі 
дешевших джерел фінансування активів підприємства. Для цього всі активи 
групують за такими групами: необоротні (фіксовані) активи; постійна 
частина оборотних активів; змінна частина оборотних активів.

Ураховуючи ці етапи, підприємство визначає на плановий
прогнозний період найбільш прийнятну для себе структуру капіталу. Для 
обґрунтування оптимальної структури капіталу використовуються різні 
моделі, подані на рис.1.

Моделі структури капіталу

Динамічні (що допускають відхилення від

Статичні (пошуку оптимальної 
структури)

цільової структури капіталу в конкретний 
момент часу)

Сигнальні моделі

Традиційний підхід

________
без податків Росса

Моделі Міллера і ' \ 
Модільяні (ММ) \

Майєрса-Майлуфа з податками г1
Компромісна модель (між витратами

------------------------ банкрутства і вигодами залучення позичкового
капіталу)

Рисунок 1 -  Обґрунтування структури капіталу різними методами

Найбільш широко застосовуються у світовій практиці фінансового 
менеджменту статичні моделі структури капіталу, які обґрунтовують 
існування оптимальної структури, що максимізує поточну оцінку активу, і 
які рекомендують обґрунтувати прийняття рішень про вибір джерел
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фінансування (власні чи позикові засоби) виходячи з оптимальної структури 
капіталу.

Вартість капіталу -  одна з найважливіших змінних в оцінці бізнесу, 
яка визначається ринком і майже повністю знаходиться поза контролем 
власників підприємств. Ринок встановлює базову безризикову очікувану 
ставку доходу і величину премії, що вимагає інвестор (покупець цінних 
паперів) в обмін на прийняття на себе ризиків різних рівнів.

При оцінці вартості капіталу виникає необхідність з'ясування, вартості 
кожної його складової, тобто об'єктом визначення повинна стати вартість 
кожного джерела фінансування (Вовчак, 2003).

В практичній діяльності оптимізація структури капіталу проводиться 
за допомогою відповідних методів.

1. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня 
фінансової рентабельності. Для проведення таких оптимізаційних 
розрахунків використовується механізм фінансового лівериджу.

2. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації його 
вартості. Процес цієї оптимізації ґрунтується на попередній оцінці вартості 
власного і позичкового капіталу при різних умовах його залучення та 
здійснення багатоваріантних розрахунків середньозваженої вартості 
капіталу.
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