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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація. Досліджено методику оцінки ефективності дивідендної політики. Обґрунтовано показники приX
бутковості корпоративних прав. Проведений аналіз дивідендної політики українських акціонерних товариств.

Ключові слова: дивідендна політика, ефективність дивідендної політики, виплата дивідендів.

Summary. The methods of estimation of efficiency of dividend policy are investigational. The indexes of profitability
of corporate rights are reasonable. Conducted analysis of dividend policy of the Ukrainian jointXstock companies.

Key words: dividend policy, efficiency of dividend policy, payment of dividends.
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Постановка проблеми. Ефективність дивіден�
дної політики оцінити надзвичайно складно.
Висновки щодо ефективності дивідендної політи�
ки можна зробити на основі аналізу показників

прибутковості корпоративних прав, від значення
яких залежать обидві складові доходів власників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналі�
зу ефективної дивідендної політики присвячені
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численні теоретичні дослідження. Основні теоретич�
ні розробки в названому аспекті належать В. М. Су�
торміній, О. О. Терещенко, М. В. Грідчіній та ін.

Мета статті — проведення аналізу показників
дивідендної політики. Методикою проведення
досліджень є аналіз коефіцієнтів.

Виклад основного матеріалу. Доходи власників
можуть бути у формі підвищення курсової вар�
тості та (або) дивідендів. До показників прибут�
ковості корпоративних прав можна віднести:

1) чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію: розраховується діленням суми чи�
стого прибутку, який належить власникам про�
стих акцій, на кількість простих акцій;

2) дивіденди на одну просту акцію: розраховуєть�
ся діленням суми оголошених дивідендів на кількість
простих акцій, за якими сплачуються дивіденди;

3) коефіцієнт цінності акцій: розраховується
діленням ринкової ціни однієї акції на дивіденд
з однієї простої акції;

4) рентабельність акції — виражений у відсот�
ках показник, який є обернено пропорційним до
коефіцієнта цінності акцій;

5) коефіцієнт дивідендних виплат: відношен�
ня маси дивіденду до суми чистого прибутку;

6) відношення ринкового курсу до чистого
прибутку на одну акцію: характеризує взаємо�
зв’язок між чистим прибутком підприємства та
курсом його акцій і показує, скільки річних при�
бутків на одну акцію потрібно, щоб окупилися
кошти, вкладені в акцію;

7) відношення ринкового курсу акцій до по�
казника Сash�flow на одну акцію: характеризує
взаємозв’язки між ринковим курсом і чистим
грошовим потоком підприємства [3, с. 230–231].

Акціонери, розглядаючи фінансову звітність
емітента, цікавляться насамперед показниками,
пов’язаними з доходами і дивідендами з однієї
акції, поточною ціною (курсом) акції на ринку
капіталів, тобто узагальненими, підсумковими
даними фінансової ефективності корпорації.

Можна виділити дві групи показників, які
характеризують дивідендну політику:

— коефіцієнти обігу акціонерного капіталу;
— коефіцієнти оцінки ринком капіталу до�

хідності акцій.
У першій групі базовим, фундаментальним

показником є коефіцієнт чистого прибутку на
одну акцію, визначений за формулою:

Чистий прибуток
Кількість звичайних  акцій в обігу

. (1)

Важливість коефіцієнта полягає в тому, що в
кінцевому підсумку він визначає інвестиційні
можливості корпорації.

З погляду акціонера, більш важливою є сума
виплачених дивідендів на одну акцію. З цією
метою обчислюється показник дивідендних ви�
плат на одну звичайну акцію за формулою:

Дивіденди в грошовій формі за звичайними  акціями

Кількість акцій в обігу
.(2)

На підставі розглянутих вище коефіцієнтів
розраховуються два взаємозалежні і взаємодопов�
нювальні показники:

— коефіцієнт дивідендних виплат (payout ratio);
— коефіцієнт кратності покриття дивідендів

прибутком.
Фінансові аналітики уважно вивчають рух

цих показників і будують стратегію економічно�
го розвитку корпорації.

Коефіцієнт дивідендних виплат визначаєть�
ся за формулою:

Дивіденд на 1 акцію
Чистий прибуток на 1 акцію

100× . (3)

Коефіцієнт кратності покриття дивідендів
прибутком — обернений до коефіцієнта дивіден�
дних виплат. Він визначається за формулою:

Чистий прибуток на 1 акцію
Дивіденд на 1 акцію

. (4)

Показник визначає стратегічну можливість
виплат дивідендів. Висока кратність покриття
показує, що дивіденди захищені від ризику їх
невиплати навіть у тих випадках, коли прибуток
скорочується.

У фінансовій літературі зазначається, що
нормальним є показник кратності 2,4 раза, що
еквівалентно 42 % коефіцієнта виплати диві�
дендів. Наведена в літературі інформація показує
середнє значення коефіцієнта в межах 3 разів по
країнах з розвиненою ринковою економікою, в
окремих галузях економіки — від 2 до 4 разів.

Для оцінки потенційного зростання корпо�
рації використовується коефіцієнт реінвестуван�
ня, що розраховується за формулою:

Коефіцієнт реінвестування  

Прибутковість капіталу  Коефіцієнт утримання.

=
× (5)

Коефіцієнт утримання є дуже важливим по�
казником впливу дивідендної політики на перс�
пективний економічний розвиток корпорації. Він
розраховується за формулою:

Коефіцієнт утримання  

Прибуток на 1 акцію  Дивіденд на 1 акцію
Прибуток на 1 акцію

100%.

=
−= × (6)

Коефіцієнт прибутковості капіталу, який
можна було б використовувати для економічного
розвитку:

Прибуток
Прибутковість капіталу  

Власний капітал
= .(7)

На вторинному ринку під впливом попиту і
пропонування щодня формується поточна ціна
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(курс) на кожну акцію в обігу. Курс акції визна�
чає привабливість акцій для інвесторів. Вона
визначається через два показники:

1) мультиплікатор курсу акції, або коефіцієнт
P/E;

2) мультиплікатор дивіденду акції.
Коефіцієнт P/E визначається за формулою:

P Поточна ціна акції
E Чистий прибуток на 1 акцію

= . (8)

Коефіцієнт P/E — співвідношення ціни і при�
бутку на одну акцію — є фундаментальним показ�
ником привабливості акції для інвестора. У довго�
строковій перспективі корпорація�емітент зі ста�
більно високими коефіцієнтами прибутковості за�
безпечує привабливість своїх акцій для інвесторів.
Коефіцієнт викликає особливий інтерес в інвес�
торів, які розраховують у майбутньому одержати
приріст капіталу, вкладеного в акції. Як зазначаєть�
ся у фінансовій літературі, високий показник зни�
жує можливість поглинання корпорації її конкурен�
тами, і навпаки: корпорація розширює свої мож�
ливості купувати інші фірми шляхом обміну акці�
ями, а не у формі оплати грошовими коштами.

Коефіцієнт P/E публікується щодня в біржо�
вих бюлетенях і фінансовій пресі.

Другий показник — мультиплікатор дивіден�
ду акції — характеризує відношення поточної ціни
акції до дивіденду. Він визначається за формулою:

Поточна ціна акції
Дивіденд на 1  акцію

. (9)

Зростання курсу акцій корпорації на фінан�
совому ринку підвищує капіталізацію акцій,
вартість фірми зростає [2, с. 314–320].

За певних обставин ефективною буде така ди�
відендна політика, за якої забезпечується зростан�
ня ринкової ціни корпоративних прав. У традицій�
ному розумінні рішення власників щодо дивідендів
чи реінвестування прибутку залежить від очікува�
ної рентабельності власного капіталу підприємства
(Р

В
) та від ставки зовнішніх доходів (р) за альтерна�

тивних вкладень відповідного обсягу капіталу на
ринку. Доки Р

В
> р, з погляду прибутковості влас�

никам доцільно реінвестувати весь чистий прибу�
ток. У такому разі ринковий курс акцій зростати�
ме. Навпаки, якщо Р

В
< р, то для власників вигід�

нішим буде розподіл прибутку. Згідно з класичним
підходом алгоритм розрахунку ринкового курсу
корпоративних прав має такий вигляд [3, c. 231]:

ВД П Д Р р
КА

р

( ) /+ − ×
= , (10)

де КА — ринковий курс корпоративних прав
(акцій);

П — чистий прибуток на одну акцію;
Д — дивіденди на одну акцію.
Оцінюючи ефективність дивідендної політи�

ки, необхідно враховувати, що класична форму�
ла (курс акцій прямо пропорційний дивіденду й
обернено пропорційний відсотковій ставці за
альтернативними вкладеннями) застосовується на
практиці далеко не в усіх випадках.

Нині в Україні переважає тенденція до не�
виплати дивідендів взагалі або сплати мінімаль�
них дивідендів за залишковим принципом. Біль�
шість вітчизняних ВАТ взагалі не розробляє дов�
гострокової дивідендної політики.

Висновки. Виплата дивідендів залежить не
тільки від наявності та розміру прибутку акціо�
нерного товариства, а й від бажання власників
контрольного пакета акцій ухвалити рішення про
виплату дивідендів. Аналіз свідчить, що навіть за
наявності прибутку, достатнього для нарахуван�
ня дивідендів, власники контрольного пакета
акцій українських акціонерних товариств можуть
ухвалювати рішення про відмову від нарахуван�
ня дивідендів з таких причин:

— прагнення реінвестувати прибуток, макси�
мально використати внутрішні можливості для
подальшого розвитку підприємства;

— небажання власників контрольного паке�
та ділити прибуток з іншими акціонерами.

В Україні чимало акціонерних товариств
якщо й виплачують дивіденди, то їх ставка знач�
но менша від банківського відсотка. На сплату
дивідендів акціонерні товариства переважно
відраховують 1–5 % чистого прибутку, а часто
взагалі не нараховують дивідендів. Такий підхід
до дивідендної політики підсилюється браком
повноцінного фондового ринку, який, з одного
боку, є джерелом залучення додаткового капіталу
для корпорацій, а з іншого — через зміни ринко�
вої ціни акції змушує менеджерів корпорацій
поважливо ставитися до акціонерів, наділяти їм
«справедливу» частку прибутку акціонерного то�
вариства [1, с. 241–243].
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