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2 Витрати на залучення капіталу та ризик  

3. Чисті грошові потоки (cash-flow) корпоративних підприємств  

4. Формування власного капіталу корпоративних підприємств  

5. Дивідендна політика корпоративних підприємств  

6. Формування позикового капіталу корпоративних підприємств  

7. Фінансові та реальні інвестицій корпоративних підприємств  

8. Робочий капітал корпоративних підприємств  

9. Оцінка вартості бізнесу  

10. Корпоративна та фінансова реструктуризація корпоративних 

підприємств  

11. Фінансовий контролінг у сфері бізнесу  

12 Специфіка корпоративних фінансів за здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності 
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Тема 1. Основи корпоративних фінансів 

 
Розмежування понять: 

 Корпоративне підприємство 

 Корпорація 

 Корпоративне управління  

 Фінанси підприємств 

 Корпоративні фінанси 

 Фінансовий менеджмент  
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Корпоративне підприємство 
Залежно  від  способу утворення (заснування) та формування статутного  

капіталу  в  Україні  діють  підприємства  унітарні та корпоративні 

Унітарне підприємство створюється одним засновником,  який виділяє  

необхідне  для  того  майно,  формує статутний  капітал,  не  поділений  на  

частки  (паї),  затверджує  статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через 

керівника, який ним  призначається,  керує  підприємством  і  формує його 

трудовий  колектив на засадах трудового найму, вирішує питання 

реорганізації  та  ліквідації  підприємства.  Унітарними є державні, 

комунальні,   підприємства,   засновані  на  власності  об'єднання громадян,   

релігійної  організації  або  на  приватній  власності засновника.  

Корпоративне підприємство утворюється,  як правило,  двома  або більше 

засновниками за їх спільним рішенням,  діє  на  основі  об'єднання  майна  

та/або  підприємницької чи трудової  діяльності  засновників  (учасників),  їх   

спільного   управління  справами, на основі корпоративних прав, у тому числі 

через органи,  що ними створюються,  участі засновників (учасників)  у  

розподілі  доходів  та  ризиків.   

Корпоративними є кооперативи,  підприємства, що створюються у формі 

господарського  товариства,  а також інші підприємства,   засновані на  

приватній власності двох або більше осіб.  
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Основи корпоративних фінансів 

  
Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що 

виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних 

прав.  

Слід розрізняти терміни корпоративне підприємство” та 

“корпорація”. 

Господарські    об'єднання   утворюються   як   асоціації, корпорації,  

консорціуми,  концерни,  інші об'єднання підприємств, 

передбачені законом.  

Корпорацією  визнається договірне об'єднання,  створене на  

основі поєднання  виробничих,  наукових  і  комерційних  

інтересів  підприємств,   що   об'єдналися,   з   делегуванням  

ними  окремих повноважень  централізованого  регулювання  

діяльності  кожного  з  учасників органам управління корпорації.  
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Корпоративне управління 

  Корпоративне управління (Corporate Governance, CG) – система відносин, 

яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності 

господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і 

обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління 

ним. 

 У рамках CG визначається, яким чином інвестори здійснюють контроль за 

діяльністю топ-менеджерів, а також яку відповідальність несуть менеджери 

перед інвесторами за результати діяльності товариства. Належна система CG 

дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво товариства 

розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і, 

таким чином, збільшується вартість частки інвесторів у капіталі товариства. 

 Належне CG не обмежується виключно відносинами між інвесторами та 

менеджерами, а передбачає також урахування законних інтересів та активну 

співпрацю із зацікавленими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності 

товариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, 

громадськістю тощо). 

 Cутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - 

власниками товариства, його менеджерами, а також зацікавленими особами 

для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та 

балансу інтересів учасників корпоративних відносин. 
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Корпоративні фінанси 
 Корпоративні фінанси характеризують фінансові відносини, що 

виникають у процесі функціонування корпоративних 

підприємств та здійснення корпоративного управління.   

 Під поняттям «корпоративні фінанси» розуміється спеціальна 

сфера фінансів, яка включає в себе комплекс питань із 

аналітичного, методичного та інформаційного забезпечення   

фінансової та інвестиційної діяльності компаній. 

Ключові напрямками корпоративних фінансів: 

 інвестиційна політика компаній,  

 політика фінансування та підтримки ліквідності,  

 фінансовий контролінг, 

 оцінювання ризиків,  

 вартісно-орієнтоване управління,  

 фінансова комунікація,  

 фінансові аспекти злиття та поглинання бізнесу (mergers&acquisitions) 
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 КФ як основа фінансового менеджменту 

Фінансовий менеджмент – процес управління формуванням, 
розподілом та використанням фінансових ресурсів  суб’єкта 
господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів  

Основні цілі діяльності фінансового менеджменту: 

  забезпечення стабільної ліквідності (платоспроможності); 

  максимізація рентабельності (як власного так і сукупного капіталу); 

 мінімізація ризиків 

Основні функціональні блоки фінансового менеджменту:  

 фінансування;  

 оптимізація вкладення коштів в інвестиційну та операційну 
діяльність;  

 фінансовий контролінг 

Фінансовий менеджмент: управління фінансуванням, управління 
інвестиційною діяльністю, фінансове управління операційною 
діяльністю 



Капітал підприємства 
 Капітал - це власність відповідної фізичної або юридичної особи 

на активи - майно і об’єкти (ресурси), які є на підприємстві. 

Засвідчені в пасивній стороні балансу вимоги на майно, яке 

відображено в активах; він показує джерела фінансування 

придбання активів підприємства.  

 Пасивна сторона балансу містить інформацію про те, яку 

частину капіталу надано в розпорядження підприємства його 

власниками (власний капітал) і яку кредиторами (позичковий 

капітал).  

 Використання терміна “капітал” до “активів” несумісне, бо якщо 

термін “капітал” означає право власності, то цей же термін не 

може означати речовий елемент, наприклад, “оборотний 

капітал” чи “основний капітал”. 

 Активи показують напрямки конкретного використання 

залучених фінансових ресурсів, а капітал (пасиви) - 

зобов’язання підприємства перед  кредиторами та власниками.  
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Форми фінансування підприємства 

Статус  інвестора 

 

 

Джерела 

Позиковий 

 Капітал 

Власний 

 Капітал  

Реструктуризація 

активів 

Зовнішнє 

фінансування 

Внутрішнє  

Фінансування 
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Критерії прийняття фінансових рішень 
 емісія облігацій чи акцій ? 

 залучення банківських позик чи капіталу власників ? 

 емісія простих чи привілейованих акцій ? 

 реінвестування прибутку чи виплата дивідендів ? 

 

Критерії прийняття рішення 

 прибуток/ рентабельність 

 ліквідність/платоспроможність 

 структура капіталу (фінансова незалежність) 

 накладні витрати, пов’язані із залученнм коштів (емісійні витрати, 
аудиторські перевірки, публікація звітності) 

 мінімізація оподаткування 

 об’єктивні обмеження (відсутність кредитного забезпечення, законодавчі 
орбмеження, особливості форми організації бізнесу) 

 особливості законодавства про банкрутство (черговість задоволення 
претензій кредиторів, пріоритет санації чи банкруртсва) 

 максимізація доходів власників (дивідендна політика) 



Теорії, на яких ґрунтуються КФ 

 Класична теорія 

Акценти: 

 Дескриптивний (описовий) підхід до систематизації способів та методів 

покриття потреби в капіталі. Типові критерії систематизації: правовий статус 

капіталодавця, походження капіталу, строковість та оподаткування; 

 Проектне фінансування та самоокупність проектів; 

 Фінансовий аналіз ґрунтується на  показниках звітності та концентрується на 

аналізі фінансової стійкості, прибутковості та кредитоспроможності 

підприємств; 

 Методи фінансового планування 
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Неокласична теорія 

 Досліджуються переважно фінансові інтереси та мотивації інвесторів та 

кредиторів. 

Побудована на гіпотезі досконалого ринку, який існує за виконання 

таких основних умов: 

 нейтральний вплив оподаткування та інших обмежувальних чинників, 

зумовлених державним регулюванням економіки; 

 на товарному ринку та ринку капіталів переважає досконала 

конкуренція; 

 однаковий доступ всіх учасників ринку до інформації про економічні 

процеси, які відбуваються на ринку; 

 діяльність всіх учасників ринку є раціональною і спрямована на 

максимізацію власної вигоди.   

Обґрунтовуються способи оптимізації рішень щодо максимізації грошових 

потоків на користь капіталодавців.  

 Концепція Марковіца 

 Концепція Міллера-Модільяні 

 САРМ 

 Біхевіористичні фінанси – напрямок розвитку неокласичної теорії  
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Структура капіталу та теорема 

Міллера-Модільяні 
В1958 р. лауреатами Нобелівської премії з економіки, американськими 

економістами Ф. Модільяні та М. Міллером обгрунтовано теорему, яка 

характеризує причинно-наслідкові зв’язки між ринковою вартістю підприємства 

(його корпоративними правами), структурою та вартістю капіталу. 

Три тези: 

1. Ринкова вартість підприємства за заданого рівня ризику не залежить від 

структури його капіталу (джерел фінансування). Ринкова вартість відповідає 

величині капіталізації очікуваного прибутку підприємства (перед сплатою 

відсотків за кредит).    

 

1b. Середньозважені витрати на капітал підприємства не залежать від 

структури капіталу і дорівнюють внутрішній норм відсотка (IRR) - ставці 

капіталізації для дисконтування потоків доходів підприємств, що 

фінансуються виключно за рахунок власного капіталу та відносяться до 

однакового класу за ризиком.  
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ММ 

Теза 2. Ставка витрат на власний капітал підприємства є лінійно 

зростаючою функцією до рівня заборгованості. Звідси випливає, 

що вимоги капіталодавців щодо рентабельності власного капіталу 

дорівнюють внутрішній нормі відсотка підприємства, що 

фінансується виключно за рахунок власного капіталу  та надбавці 

за ризик левереджу (ризик структури капіталу).  

ММ виходили з припущення, що процента ставка за позиками не залежить 

від структури капіталу, що має місце лише у разі, якщо ризик дефолту 

дорівнює нулю.  

Теза 3. Внутрішня норма відсотка залежить виключно  від 

операційних ризиків і відповідає ринковій ставці доходності для 

активів з відповідним класом ризику. Звідси випливає, що 

рішення щодо фінансування (джерел покриття потреби в капіталі) 

та інвестицій на підприємстві можуть прийматися автономно (бути 

сепаратними).  

В 1961 р. ММ також довели, що величина дивідендів, які виплачуються 

підприємством, ніяким чином не впливає на його вартість.  
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Концепції Марковіца 
В 1952 р. Г. Марковіц вперше довів, що вкладання заданого обсягу 

капіталу в один об’єкт інвестицій є більш ризиковим, ніж інвестування 

цієї ж суми в різні об’єкти (диверсифікація). 

Портфель інвестицій буде вважатися оптимальним, якщо, з одного боку - 

за однакового рівня прибутковості не існує будь яких-інших 

інвестиційних  можливостей з меншим рівнем ризику; з другого - не 

існує інших, більш прибуткових інвестиційних портфелів, які 

характеризуються таким же рівнем ризику. (Несистематичні ризики). 

У рамках стратегії мінімізації інвестиційних ризиків  слід підбирати такий 

портфель інвестицій, в якому  пріоритет віддається не скільки  цінним 

паперам, рівень ризику кожного з яких є мінімальним, а  комбінацію 

активів, з мінімальним кореляційним зв’язком між рівнями їх 

рентабельності.  

Така стратегія є більш прагматичною, ніж вибір найбільш прибуткових чи 

найменш ризикових фінансових активів. Причому, за заданого рівня 

прибутковості ризик буде тим меншим, чим більш диверсифікованим є 

інвестиційний портфель. 
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Behavioral Finance 
BF: напрямок фінансів, який досліджує вплив інформації  на поведінку учасників 

ринку капіталів за різних рамкових умов з метою прогнозування та 

управління поведінкою учасників фінансових відносин.  

Послаблені припущення неокласичної теорії щодо раціональності поведінки, 

досконалості інформаційного забезпечення, трансакційних витрат. 

 

 Нобелівська премія з економіки: Д. Каннеман разом з А. Тверськи 

обґрунтували проспективну теорію (”prospect theory”), яка позначається також 

як «нова теорія очікувань» або «теорія вибору» (Kahneman D., Tversky A. 

Prospecttheory: An analysis of decision under risk // Econometrica. – 1979. - № 47(2). – р.263–291) 

 Індивіди є більш чутливими до втрат, ніж до виграшів. Це означає, що для 

економічних суб’єктів є більш важливим уникнення збитків, ніж отримання 

прибутків.  

 Індивіди готові нести набагато вищі ризики для збереження існуючої ситуації 

(status-quo), порівняно з ризиками, пов’язаними зі зміною існуючого стану 

справ.  

Відтак значна частка коштів спрямовується не в механізми розвитку, а у 

механізми захисту і збереження бізнесу. 
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Неокласичні vs. біхевіористичні фінанси 

Терещенко О.О.  "Corporate Finance" 

Неокласична теорія 

корпоративних фінансів 

Критерії Біхевіористичні фінанси 

Homo oeconomicus:  

раціональна поведінка за 

принципом Бернуллі 

Раціональність рішень та 

поведінки 

Квазі раціональна поведінка, 

оскільки існують неоднорідні 

припущення щодо повноти 

інформації 

Відсутність інформаційної 

асиметрії (повнота, 

коректність, безкоштовність, 

одночасність) 

Інформаційне забезпечення Недосконале інформаційне 

забезпечення  

Ринок в цілому є 

раціональним. 

Нераціональність окремих 

учасників елімінується 

Рівень ринку капіталів Нераціональність на рівні 

усього ринку, що посилює 

індивідуальну аномальну 

поведінку 

Можливості без ризикових 

арбітражних операцій з метою 

досягнення ціни рівноваги  

Можливості арбітражу Арбітражні можливості є 

обмежені 



Behavioral Finance 
Вихідні положення BF: 

 наявність аномалій на фінансових ринках та періодичні кризи, зумовлені 

психологічними факторами; 

 перманентні конфлікти цілей агентів, відповідальних за прийняття економічних рішень, 

що пояснюється суб’єктивними преференціями учасників фінансових відносин; 

 асиметричний розподіл інформації між учасниками фінансових відносин; 

 дія ментальних та психологічних факторів, у результаті яких ілюзорна раціональна 

поведінка окремих суб’єктів фінансових відносин веде до колективної 

нераціональності; 

 фінансові рішення досить часто приймаються під впливом емоцій; 

 індивіди набагато більше часу витрачать на прийняття незначних рішень порівняно з 

важливими. 

 

Поряд з іншими факторами, у процесі прийняття фінансових рішень необхідно ураховувати 

психологічні фактори.   

Лише за комплексного урахування усіх факторів можна виявити закономірності у сфері 

корпоративних фінансів.    
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Behavioral Finance 
Причини нераціональної поведінки:  

 зайва самовпевненість та ілюзія управління ситуацією;  

 переоцінка можливостей свого впливу на майбутню ситуацію;  

 евристичні (інтуїтивні) помилки (метод проб і помилок) та 

небажання їх визнавати; 

 ефект стадної поведінки (небажання брати відповідальність на 

себе та приймати самостійні рішення); 

 когнітивний дисонанс (недооцінка важливої інформації через 

зацикленість на існуючих поточних прогнозах);  

 недооцінка можливостей конкурентів. 

Когніти́вний дисона́нс (від англ.: cognitive — «пізнавальний» та dissonance — 

«відсутність гармонії») — внутрішній психічний конфлікт, що є наслідком 

зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей або поведінкових 

установок стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного 

елемента виникає заперечення іншого. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)


Неоінституційна теорія 

 
 Базовий пункт – недосконалість ринку капіталів та зумовлені цим 

складнощі для капіталодавців. 

Проблематика прийняття фінансових рішень 

 асиметричний розподіл інформації, наприклад, менеджери 
децентралізованих підрозділів завжди будуть мати переваги в 
інформаційному забезпеченні порівняно з центральним апаратом 
управління; посадові особи підприємства-емітента цінних паперів 
будуть краще поінформовані про перспективи зростання вартості, ніж 
сторонні учасники ринку капіталів; підприємство, яке хоче отримати 
кредит володіє більш повною інформацією щодо спроможності 
повернути кредит, ніж кредитор тощо; 

 конфлікт цілей, що пояснюється суб’єктивними преференціями 
учасників фінансових відносин та особливостями договорів між ними. 
Наприклад, менеджери лінійних підрозділів прагнуть отримати 
максимум ресурсів на вході та витратити мінімум зусиль на виході. 
Натомість центральний апарат управління стикається з проблемою 
розподілу обмежених ресурсів між окремими секторами та низькою 
ефективністю їх використання.  
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Теоретичні основи КФ 

 теорія асиметричної інформації - переваги в інформаційному 
забезпечення окремих суб’єктів фінансово-економічних відносин 
створюють умови для отримання ними додаткових доходів 
(“інформаційна рента”). 

 теорія агентських відносин досліджує питання делегування 
повноважень з управління майном та капіталом в рамках договірних 
відносин (принципал-агент відносин). Головна мета теорії - 
оптимізувати фінансові відносини та узгодити умови відповідних 
договорів і законодавчих актів таким чином, щоб забезпечити баланс 
інтересів принципала та агента.  

 У контексті фінансування асиметричний розподіл інформації 
проявляється у тому, що рівень інформаційного забезпечення 
капіталодавця є нижчим, порявняно з капіталоотримувачем.   

 прагнення окремих суб’єктів отримати інформаційну ренту 
призводить до неефективних управлінських рішень та є причиною 
виникнення конфліктів інтересів  

 Дж. Акерлоф, принцип лимону: „лимони” витісняють „хороші” 
товари і ринок припиняє своє існування.  



Теорія принципал-агент відносин 

Опортуністична поведінка агента – діяльність, спрямована на 

максимізацію власної вигоди за рахунок інших. Досягнення своїх цілей 

агент забезпечує у результаті приховання: 
 своїх  істинних характеристик (Hidden Characteristics); 

 істинних намірів (Hidden Intention) та  

 окремих трансакцій  (hidden action). 

Ключове завдання теорії принципал-агент відносин: обґрунтування таких 

умов контрактів, що регулюють відносини між принципалом і агентом,   

які б мінімізували можливості опортуністичної поведінки агента. 

Перше найкраще рішення („first-best“) - можливе лише за симетричного 

розподілу інформації та відсутності витрат на збір інформації. 

Друге найкраще рішення („second-best”) – найкраще рішення, що 

приймається за асиметричного розподілу інформації.  

Агентські (трансакційні) витрати - додаткові витрати, необхідні для 

подолання наслідків інформаційної асиметрії та визначаються як 

різниця між витратами за першого та другого найкращого рішення. 

Типові агентські витрати: 
 витрати на контроль та моніторинг діяльності агента; 

 витрати на преміювання та налагодження ефективної системи мотивації. 

 Терещенко О.О.  "Corporate Finance & 

Controlling" 
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Класифікація типів принципал-агент відносин з високим 

потенціалом конфлікту інтересів 

•ПРИНЦИПАЛ •АГЕНТ 

•Власники підприємства •Топ-менеджмент 

•Топ-менеджмент •Керівництво структурними підрозділами 

•Менеджмент •Персонал 

•Кредитори •Менеджмент, власники 

•Клієнти, замовники •Підприємство 

•Дрібні акціонери •Крупні акціонери 

•Страхові компанії •Підприємство 

•Власники та всі інші кредитори  •Державні органи 

•Незабезпечені кредитори •Забезпечені кредитори 
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Конфлікти інтересів та їх нейтралізація 

                              Період 

Інформаційна асиметрія 

Перед укладанням 

договору 

Після укладання 

договору 

Для страхувальника Брак інформації про 

якість продукту та про 

надійність оферента 

Неповна інформація про 

зміну платоспроможності 

страховика 

Для менеджменту 

страхової компанії 

Брак інформації щодо 

схильності клієнта до 

ризику та щодо послуг 

інших оферентів 

Дефіцит інформації про 

сумлінність та чесність 

страхувальника 

Для власників страхової 

компанії 

Неінформованість щодо 

рівень кваліфікації 

менеджменту  

Неповна інформація про 

діяльність менеджменту 

Для інших сторін 

(перестраховик)  

Брак повної інформації 

про якість страховика 
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Ознака Визначення Зміст проблеми Пояснення 

Hidden 

Characteristics  

Приховані якісні 

характеристики певних 

об’єктів та суб’єктів у 

результаті нерівномірного 

розподілу інформації 

Складність чітко розрізнити 

хороші та прийнятні 

альтернативи від поганих та 

неприйнятних (наприклад 

кваліфікація, потенціал 

витрат, досвід, 

продуктивність).  

Параметри поведінки 

агента задані та відомі 

принципалу 

Hidden 

Intention 

(Holdup) 

Приховання істинних намірів 

через надмірну люб’язність, 

послужливість, вдавану 

порядність та чесність. 

Приховане вимагання. 

Необхідність попередити 

шкідливу для принципала 

послідуючу поведінку агента 

з метою мінімізації 

безнадійних понесених 

витрат (sunk costs) у 

результаті некоректних 

рішень агента 

Агент може визначати 

параметри своєї 

поведінки, які відомі 

принципалу 

Hidden Action 

(Moral Hazard ) 

Моральний ризик, який є 

наслідком неспроможності 

контролювати принципалом 

поведінку (діяльність) агента 

у результаті здатності 

останнього до прихованих 

дій (трансакцій) з метою 

максимізації власної вигоди. 

Принципал не має 

можливості розрізняти 

зовнішні ризики та ризики 

некоректної поведінки 

агента. Досягнення цілей 

агента здійснюється за 

рахунок принципала. 

Агент може визначати 

параметри своєї 

поведінки, однак це 

невідомо принципалу 
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Методи зменшення інформаційної асиметрії та 

нейтралізації конфліктів інтересів 

Скрінінг (screening), фільтрація – виявлення прихованих 
характеристик об’єкта до здійснення операції (оцінка 
кредитоспроможності, оцінка інвестиційної привабливості тощо). 

Метод самоселекції – агенту, менеджеру, продацю, клієнту 
пропонується прийняти ряд рішень на вибір (наприклад, щодо 
курсу емісії, розміру винагороди і т.д.). Вибором тієї чи іншої 
альтернативи агент виказує свої істинні преференції і 
властивості. 

Системи стимулювання – додаткова оплата, бонуси, знижки, які 
стимулюють агента до виконання договірних зобов’язань. 

Адміністративні методи – контроль та відповідальність 
(внутрішній та зовнішній аудит). 

Система спеціальних сигналів – сигнали, що свідчать про 
позитивні характеристики агента, способи подання сигналів: 
investor relations, інформація на сайті, дипломи, сертифікати 
якості тощо. 
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Десять принципів створення вартості для 

власників за А. Раппапортом 
1.Не слід захоплюватися прогнозуванням показників прибутку, інвесторам слід 

скептично ставитися до таких прогнозів 

2. Менеджменту при прийнятті фінансових рішень слід орієнтуватися на 
прогнози майбутніх чистих грошових потоків (cash-flow) 

3. Інвестування коштів у майбутнє 

4. необхідно утримувати лише ті активи, які здатні максимізувати вартість 
компанії  

5. Якщо відсутні можливості нарощування вартості, то інвестовані кошти та 
відповідний прибуток слід повертати власникам 

6. Винагороду топ-менеджменту компаній слід установлювати за довгострокові 
успіхи 

7. Створення дієвих систем матеріального стимулювання для керівників 
структурних підрозділів компанії 

8. Реалізуючи стратегію зростання вартості керівництву підприємства не слід 
забувати про рядовий персонал  

9. Ризики топ-менеджерів і акціонерів мають бути однаковими 

10. Ефективна комунікація компанії з її інвесторами  



Терещенко О.О.  "Corporate Finance" 

Використання „сигналів” з ринку капіталів для 

прийняття фінансових рішень 

 Ринкова ціна акцій - критерій оцінки ринком, інвесторами ефективності 
діяльності менеджменту підприємства 

 Правильно інтерпретуючи ринкові сигнали, менеджмент може порівняти свої 
плани та очікування з ринковими  

 Ринкова капіталізація характеризує довгострокові очікування інвесторів щодо 
майбутніх чистих грошових потоків, які генеруватиме компанія (включаючи 
залишкову вартість підприємства) за заданого ринком рівня ризику 
(знаходить своє втілення у ставці дисконтування)  

 Якщо зростання курсу акцій відповідає надто високим темпам зростання 
грошових потоків, які  підприємство не в змозі забезпечити, то це може 
означати, що ринок очікує поглинання підприємства іншими суб’єктами та 
відповідну зміну менеджменту 

 Очікування менеджменту щодо рентабельності інвестицій (ROI) як правило є 
вищими, ніж очікування інвесторів щодо рентабельності власного капіталу 
(дивіденди плюс зростання курсу) 

 Доходність інвесторів перевищуватиме вартість капіталу підприємства, якщо 
результати діяльності будуть кращими, ніж ринкові очікування, що знайшли 
свій вираз в курсі акцій на момент їх придбання  
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Орієнтація на Shareholder чиr Stakeholder? 

Питання: Цілі яких груп інтересів і в якій мірі 

мають бути враховані у прийнятті фінансових 

рішень? 

Цілі підприємства 

Суспільство Постачальники 

Клієнти 

Кредитори 

Інші (персонал) 

Менеджер 

Вланики 


