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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Успішний розвиток 
корпоративного сектора в Україні тісно пов’язаний з 
розвитком цивілізованого корпоративного 
управління. Удосконалення корпоративного 
управління забезпечить вітчизняному та іноземному 
інвестору надійний захист прав власності, 
виробництву – ресурси для подальшого розвитку, 
державі – ефективне управління процесами на ринку 
цінних паперів. 

Система корпоративних відносин функціонує 
так, що дрібні акціонери, які становлять основну 
частину всієї їх кількості, не беруть реальної участі 
в управлінні корпораціями. Відповідно їхні інтереси 
ігноруються в процесі діяльності ПАТ і при 
розподілі отриманих доходів. Основне протиріччя 
полягає в розбіжності інтересів менеджерів 
корпорації та акціонерів, особливо власників 
дрібних пакетів акцій. У силу недосконалості 
законодавства в сфері корпоративного управління, 
де багато аспектів корпоративних відносин не 
охоплені правовим полем, а також шляхом прямих 
порушень утискаються інтереси та права акціонерів. 
Це стосується основних корпоративних прав: на 
управління корпорацією; на дивіденди (частку 
прибутку); на частку активів при ліквідації ПАТ; на 
доступ до інформації. 

Забезпечення прав акціонерів безпосередньо 
впливає не ефективність діяльності корпорацій, 
оскільки сприяє залученню значно дешевших, 
порівняно з кредитними, інвестиційних ресурсів, 
стимулює до активної участі в корпоративному 
процесі всіх його учасників, мотивує працівників, 
регулює корпоративні відносини загалом. Проблема 
захисту прав акціонерів є актуальною не лише для 
України, а і для багатьох країн світу (навіть 
економічно розвинутих), де здійснюються 

відповідні дослідження та розробки по її 
подоланню. 

Метою статті є визначення особливостей 
дивідендної політики акціонерних товариств щодо 
розподілу прибутку між споживанням і 
реінвестуванням з урахуванням кон’юнктури 
фондового ринку та орієнтиром на підвищення 
ринкової вартості підприємства, що забезпечить 
збалансування інтересів всіх учасників 
корпоративних відносин і сталий розвиток 
підприємства. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Розвиток акціонерної форми власності та фондового 
ринку в Україні в умовах світових інтеграційних 
процесів потребує вдосконалення теоретичної бази 
регулювання та оптимізації корпоративних 
відносин. Важливим індикатором прозорості та 
ефективності функціонування акціонерних 
товариств виступає їх дивідендна політика, що 
характеризує розподіл прибутку підприємства. 

Проблеми формування дивідендної політики не 
залишилися поза увагою зарубіжних вчених, серед 
яких М. Бейкер, А. Е. Бернардо, Ф. Блек, В. І. Велч, 
Дж. Верглер, М. Дж. Гордон, Е. Джонсон, 
Дж. Лінтнер, Р. Х. Літценбергер, Ф. Модигліані, 
М. Х. Міллер, С. А. Росс, М. Стетман, Р. Тейлер, 
А. Франклін, Х. Шефрін, Р. Шиллер, М. С. Шоулс. 
Проведені ними теоретичні та практичні 
дослідження спрямовані на оцінку впливу виплати 
дивідендів на ціну акцій корпорації та можливість 
залучення додаткових інвестиційних ресурсів за 
допомогою ефективної дивідендної політики. 

Машинобудівні підприємства, як основна ланка 
виробництва та економіки України, потребують 
особливої уваги щодо поліпшення процесу 
корпоративного управління і досягнення 
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збалансованої політики інтересів всіх акціонерів. 
Ефективність дивідендної політики оцінити 

надзвичайно складно. Очевидно, ефективною буде 
така політики, за якої забезпечується мінімізація 
конфлікту принципал – агент, між окремими 
власниками, кредиторами та менеджментом 
підприємства. Зрозуміло, що уникнути таких 
конфліктів можна за максимізації доходів власників 
(Shareholder Value) за відсутності обмежень з боку 
кредиторів (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Чинники, що визначають дивідендну 

політику підприємства 
 
Висновки щодо ефективності дивідендної 

політики можна зробити на основі аналізу 
показників прибутковості корпоративних прав, від 
значення яких залежать обидві складові доходів 
власників. 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту 
акцію (ЧПа), дивіденди на одну просту акцію (Да), 
коефіцієнт співвідношення ціни і прибутку за 
акцією (Кц/п), дивідендний дохід на одну просту 
акцію (Дд), коефіцієнт дивідендних виплат (Кдв): 
розраховується за формулами, сума чистого 
прибутку акціонерного товариства (ЧП) – це 
показники, що визначають дивідендну політику 
підприємства. 

За певних обставин ефективною буде така 
політика, за якою забезпечується збільшення 
ринкової ціни корпоративних прав. Рішення 
власників щодо дивідендів чи реінвестування 
прибутку залежить від очікуваної рентабельності 
власного капіталу та ставки зовнішніх доходів. 
Якщо рентабельність власного капіталу є вищою 
ставки зовнішніх доходів, то власники реінвестують 

весь чистий прибуток. Вихідні дані і результати 
розрахунку показників ефективності дивідендної 
політики підприємства зведемо в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Аналіз дивідендної політики 

ПАТ «КВБЗ» 

Показники 2010 2011 2012 2013 

(ЧП), тис. грн. 399994 71465 298624 680222 
(Д), тис. грн 57339,8 9174,4 59633,4 135321,9 
(На), грн. 0,5 0,08 0,52 1,18 
(Да), грн 0 0 0 0 
(А) , шт. 114679552 114679552 229359104 229359104 
(НВа), грн. 0,75  0,75  
(ЗВ), грн. 86009664  86009664  
(СРВа), грн.  12,56 9,43 15,97 17,45 
(ДФНчп), % 14,34 12,84 19,97 19,89 
(ЧПа), грн.  3,49 0,62 1,30 2,97 
(Да), грн.  0,047 0,009 0,0398 0,0676 
(Кдв) 1,143 1,129 0,4 0,397 

 
За аналізуємий період 2010–2013 рр. ПАТ 

«КВБЗ» нараховує дивіденди на акції з чистого 
прибутку. Аналізуючи співвідношення розмірв 
фонду дивідендних виплат (ФДВ) і чистого 
прибутку (ЧП), опираючись на існуючи варіанти 
дивідендних політик можна зробити наступні 
висновки. Дивідендну політику ПАТ «КВБЗ» слід 
віднести до консервативного типу і характеризувати 
як політику стабільного розміру дивідендів. При 
цьому кількісні зобов’язання з розрахунку 
дивідендів не фіксуються, а рішення щодо виплати 
дивідендів приймається кожного разу як автономне 
з урахуванням фактичного фінансового стану та 
прогнозів подальшого розвитку. Така політика, з 
одного боку, містить можливість гнучкого її 
проведення відповідно до інтересів акціонерів та 
менеджерів, сприяє забезпеченню високих темпів 
розвитку компанії, підвищенню її фінансової 
стійкості; з іншого боку, відмова від виплат 
дивідендів негативно відображається на 
інвестиційній привабливості компанії, на 
формуванні рівня ринкової ціни акцій і на ринковій 
вартості самої компанії. 

Товариство у 2010 році провело додаткову 
емісію цінних паперів для залучення ресурсу на 
інвестиційну діяльність. Підприємство не виплачує 
нараховані дивіденди акціонерам, а реінвестує їх у 
виробництво, що з одного боку, збільшує реальну 
вартість підприємства, а з іншого – не сприяє 
адекватному збільшення його вартості на 
фондовому ринку. Тобто, дивідендна політика 
підприємства ПАТ «КВБЗ» консервативного типу, 
що дозволяє продовжити роботу над її 
удосконаленням. 

Базуючись на проведеному теоретичному аналізі 
сучасних підходів щодо вибору і формування 
політики акціонерного товариства відносно 
врегулювання інтересів акціонерів у системі 
корпоративного управління, враховуючи дійсний 
розвиток економіки країни, пропонується розробити 

Чинники, що визначають дивідендну політику 
компанії 

Зовнішні 
правові та податкові 
обмеження; 
середньо ринкова 
норма прибутку на 
вкладений капітал; 
пропозиція капіталу на 
фінансовому; 
наявність 
альтернативних 
зовнішніх джерел 
формування 
фінансових ресурсів; 
темп інфляції; 
стадія кон’юктури 
товарного ринку; 
прозорість фондового 
ринку. 

Внутрішні 
менталітет власників 
корпорацій; 
рівень рентабельності 
діяльності; 
інвестиційні можливості 
реалізації високодохідних та 
раніше розпочатих 
інвестиційних програм і 
проектів; 
наявність альтернативних 
внутрішніх джерел 
формування фінансових 
ресурсів; 
стадія життєвого циклу 
компанії; 
рівень ризиків здійснюваних 
операцій та видів діяльності; 
рівень коефіцієнту 
фінансового лівереджу; 
рівень концентрації 
управління; 
чисельність персоналу та 
діючі програми його участі у 
прибутках; 
рівень поточної 
платоспроможності 
підприємства. 
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декілька заходів підвищення ефективності 
корпоративного менеджменту. 

Дивідендна політика акціонерного товариства 
повинна формуватися поетапно:  

1. Виявлення і облік чинників, що визначають 
оптимальну дивідендну політику підприємства.  

2. Вибір типу дивідендної політики відповідно до 
стратегії підприємства.  

3. Розробка механізму розподілу прибутку 
відповідно до типу дивідендної політики.  

4. Визначення розміру дивідендних виплат.  
5. Визначення форми виплати дивідендів.  
6. Оцінка ефективності дивідендної політики [4]. 
Сформувати успішну дивідендну політику 

неможливо без поглибленого вивчення факторів, що 
на неї впливають. 

Класифікація факторів, що визначають 
дивідендну політику організацій, різними авторами 
виконується по-різному в залежності від головної 
ознаки. На нашу думку, справедливим є розподіл 
факторів за місцем виникнення та залежністю від 
діяльності організації на зовнішні та внутрішні, як 
це показано на рисунку 1. 

Наведений перелік, на наш погляд, має достатній 
рівень деталізації та доцільний принцип поділу 
чинників на зовнішні та внутрішні, узагальнює 
фактори, що мають бути враховані в умовах 
формування дивідендної політики кожним 
акціонерним товариством. Ігнорування окремих з 
перерахованих чинників може зробити компанію 
уразливою та не дозволить використати позитивний 
ефект реальної дивідендної політики. 

Розробка механізму розподілу прибутку 
базується на обраному типі дивідендної політики в 
межах окреслених підходів (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Основні типи дивідендної політики 
акціонерного товариства (систематизовано 

автором на основі [5, 6, 7]) 
Підхід до формування 
дивідендної політики 

Тип дивідендної 
політики 

Залишкова політика 
дивідендних виплат Консервативний підхід Політика стабільного 
розміру дивідендів 

Помірний 
(компромісний) підхід 

Політика мінімального 
стабільного розміру 
дивідендів з надбавкою 
в окремі періоди 
(політика «екстра-
дивідендів») 
Політика стабільного 
рівня дивідендів 

Агресивний підхід Політика постійного 
зростання розміру 
дивідендів 

 
У системі оцінки ефективності дивідендної 

політики сьогодні пропонується ряд показників, у 
числі яких дивіденд на акцію, ставка дивіденду, 
коефіцієнт «ціна-дохід», дивідендний вихід, 
коефіцієнт виплати дивідендів. Між тим основним 
показником має бути прирощення вартості компанії 

у зв’язку із використанням певного типу 
дивідендної політики.  

В умовах кризи (аналогічної 2008–2009 рр.) 
первинною задачею є навіть не вибір типу 
дивідендної політики, а підвищення інформованості 
учасників ринку цінних паперів відносно розмірів 
виплат дивідендів, причин їх несплати або факторів, 
що вплинули на їх рівень. Тому для підвищення 
інтересу до акцій компанії ПАТ «КВБЗ» слід 
зробити доступними дані щодо неї. Це дозволить 
інвесторам більш точно прогнозувати майбутній 
фінансовий стан компанії, пов’язані з нею доходи та 
ризики. 

Механізм виплати дивідендів законодавчо не 
регулюється. Але ПАТ «КВБЗ» намагається 
відповідати міжнародним стандартам, тому 
вважаємо за необхідне оформлення дивідендної 
політики у вигляді внутрішніх регламентів, зокрема, 
«Положення про дивідендну політику». Подібний 
документ має бути розроблений та затверджений в 
компанії з метою сприяння реалізації прав 
акціонерів на отримання доходів від володіння 
часткою капіталу, встановлення чіткої та прозорої 
системи визначення, нарахування та виплати 
дивідендів. Основні принципи, на яких має 
базуватись дивідендна політика компанії, полягають 
у наступному:  
- прозорість (визначення та розкриття інформації 

щодо обов’язків та відповідальності сторін, що 
приймають участь у реалізації дивідендної 
політики, в тому числі порядку та умов 
прийняття рішення щодо виплати та розміру 
дивідендів);  

- своєчасність (встановлення часових меж при 
здійсненні дивідендних виплат);  

- обґрунтованість (рішення щодо виплат та 
розміру дивідендів може бути прийняте лише у 
випадку досягнення компанією позитивного 
фінансового результату з урахуванням планів 
розвитку компанії та її інвестиційної програми);  

- справедливість (забезпечення рівних прав 
акціонерів на отримання інформації щодо 
рішень, які приймаються, про виплати, розмір та 
порядок виплати дивідендів);  

- послідовність (суворе виконання процедур та 
принципів дивідендної політики);  

- розвиток (постійне удосконалення в межах 
покращення процедур корпоративного 
управління та перегляд її положень у зв’язку із 
зміною стратегічних цілей компанії);  

- стійкість (прагнення компанії до забезпечення 
стабільного рівня дивідендних виплат). 

Ефективність роботи підприємства значною 
мірою залежить від якості управлінських рішень, які 
спрямовані на пошук напрямків використання 
одержаного прибутку. Основними напрямками 
використання прибутку, що залишається після 
сплати податків, є: виробничо-технічний розвиток 
підприємства, соціальний розвиток, матеріальне 
заохочення (включаючи виплату дивідендів в 
акціонерних товариствах), інші витрати. Дивідендна 
політика відіграє велику роль у реалізації фінансової 
стратегії підприємства, так як вона впливає на 
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рівень добробуту інвесторів (вкладників капіталу) у 
поточному періоді; визначає розміри формування 
власних фінансових ресурсів, а відповідно і темпи 
виробничого розвитку підприємства; впливає на 
фінансову стійкість підприємства, на вартість 
використовуваного капіталу і ринкову вартість 
підприємства (акцій). 

Таким чином, дивідендна політика ПАТ «КВБЗ» 
повинна базуватись на балансі інтересів компанії та 
її акціонерів, підвищенні інвестиційної 
привабливості компанії та її капіталізації, повазі та 
суворому дотриманні прав акціонерів, що 
передбачені діючим законодавством України, 
статутом компанії та її внутрішніми документами. 
При цьому пріоритетним напрямком використання 
чистого прибутку компанії після оподаткування має 
бути фінансування програм подальшого розвитку 
виробництва з метою збільшення майбутніх 
грошових потоків, зростання інвестиційної 
привабливості компанії, та, як наслідок, росту 
курсової вартості акцій.  

Отже, узагальнюючи все вищевикладене, можна 
сказати, що формування ефективної дивідендної 
політики підприємства ПАТ «КВБЗ» передбачає 
визначення такого розміру дивідендних виплат, 
який при задоволенні прав акціонерів на частину 
прибутку товариства забезпечить наявність 
достатнього обсягу інвестиційних ресурсів як 
внутрішніх, так і зовнішніх, не порушить 
фінансового стану підприємства та сприятиме 
ефективній взаємодії учасників корпоративних 
відносин. Оскільки вимоги різних груп учасників 
корпоративних відносин до дивідендної політики 
підприємства досить суперечливі, тому формування 
ефективної дивідендної політики має бути здійснено 
на основі взаємодії акціонерів, правління, зовнішніх 
інвесторів і кредиторів та збалансуванні їх інтересів. 

Загалом, схема формування ефективної 
дивідендної політики наведена на рисунку 2. На 
схемі цифрами відзначено наступні дії учасників: 

1 – відмова від виплати дивідендів на користь 
збереження плато- і кредитоспроможності 
підприємства; 

2 – відмова від дивідендів залежно від настроїв 
інвесторів; 

3 – виплата дивідендів; 
4 – споживання у вигляді дивідендів; 
5 – реінвестування для отримання в майбутньому 

доходу від курсової різниці; 
6 – виплата дивідендів залежно від настроїв 

акціонерів для збереження структури власності.  
Саме дотримання даної схеми сприятиме 

побудові виваженої та максимально ефективної 
дивідендної політики з урахуванням інтересів 
акціонерів, правління підприємства та інвесторів, 
оптимізації розподілу прибутку на споживання та 
капіталізацію, збереження фінансової стійкості.  

Одним із заходів покращення роботи з 
акціонерами є впровадження політики виплати 
дивідендів акціями. За цієї негрошової форми 
розрахунків акціонери отримують замість грошових 
виплат додатковий пакет акцій. Як правило, 
акціонерна компанія вдається до виплати дивідендів 

акціями у випадку погіршення фінансового стану 
або тимчасового дефіциту фінансових ресурсів для 
реалізації інвестиційних програм за загальної 
фінансової стійкості. 

 
Рисунок 2 – Схема формування ефективної 

дивідендної політики ПАТ «КВБЗ» 
 
Але в будь-якому випадку слід розуміти, що 

виплата дивідендів акціями диктується не 
відсутністю грошових коштів у підприємства 
взагалі, а неможливістю їх концентрації до моменту 
виплати дивідендів або наявністю більш 
пріоритетних для акціонерної компанії напрямків 
використання чистого прибутку. 

До переваг цієї дивідендної політики слід 
віднести: 

 суттєву податкову економію у випадку, якщо 
дивіденди виплачені акціями, не оподатковуються 
або оподатковуються за меншими ставками; 

 збереження сталого складу акціонерів (на 
відміну від випадку публічного розміщення акцій, 
коли відбувається розпорошення власників 
капіталу); 

 можливість реінвестування прибутку без 
розкриття інвестиційного об'єкту (у випадку нового 
випуску акцій і облігацій мета залучення коштів 
обов'язково оприлюднюється, а тому виплата 
дивідендів акціями є чи неєдиним способом 
формування інвестиційних ресурсів у випадку, коли 
акціонерна компанія планує поглинути іншу фірму, і 
не розголошує своєї комерційної таємниці); 

 підвищення ліквідності акцій через зниження 
їх ринкової ціни (замість використання такого 
штучного прийому регулювання ринкової ціни акцій 
як подрібнення). 

Найчастіше політика виплати дивідендів акціями 
здійснюється без зміни обсягу валюти балансу 
шляхом перерозподілу джерел власного капіталу. В 
результаті такої реструктуризації відбувається 
зростання акціонерного капіталу за рахунок 
зменшення розподіленого прибутку. При цьому, 
якщо випуск акцій здійснюється за ринковими 
цінами, статутний фонд зростає на суму 
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додаткового випуску акцій в межах номіналу, а 
додатковий капітал – на величину сумарного 
перевищення ринкової ціни над номіналом 
додатково випущених акцій. 

Другий варіант покращення ефективності 
дивідендної політики, це запровадження політики 
викупу акцій. У зв'язку з тим, що при викупі 
акціонерною компанією своїх власних акцій її 
чистий прибуток використовується на виплати 
власникам капіталу, цю політику можна розглядати 
як альтернативну грошовим виплатам дивідендів. 

Акції можуть викупатись: 
- через механізм фондового ринку за ринковою 

ціною; 
- на спеціально організованих в оголошений 

період часу тендерах за фіксованою ціною; 
- на аукціонах за найменшою запропонованою 

ціною; 
- шляхом прямого викупу пакету акцій у 

одного великого (стратегічного) акціонера за ціною 
на домовленість. 

Проведемо розрахунок ефективності 
впровадження на ПАТ «КВБЗ» політики викупу 
акцій. Використовуючи наведені вище дані, 
спробуємо обґрунтувати, що вигідніше з позиції 
акціонерів та акціонерного товариства: витратити 
20 % чистого прибутку (після здійснення усіх 
фіксованих виплат) на виплату поточних дивідендів 
або на викуп своїх власних акцій? 

За розрахункову базу беремо звітний період 
2013 р. Чистий прибуток після погашення 
зобов'язань (ЧП), тис.грн. – 680222; 

Кількість звичайних акцій (А), шт. – 229359104; 
Дохід на одну акцію (Да), грн. – 0,59; 
Ринкова ціна акції (РЦ), грн. – 17,45; 
Коефіцієнт співвідношення ринкової ціни і 

доходу на акцію: Кц/п2011 = 17,45/0,59 = 29,58; 
Фонд виплати дивідендів становить: 
ФВД = 680222000×20/100 =136044400, грн.  
Дивіденд на одну акцію: – 
Да = 136044400/229359104 =0,59 грн.  
Якщо витратити прибуток на викуп акцій, можна 

викупити акцій (Ва): 
Ва = 136044400/(17,45 + 0,59) =7541264 шт. 
В обігу залишиться наступна кількість акцій 

(Оа): 
Оа =229359104 – 7541264 = 221817840 шт. 
Дохід на акцію після проведеня операції викупу 

составить (Да): Да =136044400/221817840 = 0,61 грн. 
Ринкова ціна після викупу (РЦ): 
РЦ =  29,58 × 0,61 = 18,04 грн. 
Таким чином, з позицій пересічного акціонера 

обидва варіанти використання чистого прибутку 
рівноцінні: або мати одну акцію ринковою ціною 
17,45 грн. плюс 0,59 грн. поточного дивіденду, або 
володіти однією акцією, ціна якої зросла до 
18,04 грн. 

ВИСНОВКИ. Отже, з погляду акціонерного 
товариства варіант викупу акцій має низку переваг: 
- по-перше, зростає дохід на одну акцію і 
відповідно підвищується їх інвестиційна 
привабливість; 
- по-друге, за рахунок податкової економії 

акціонери отримують непрямий дохід, оскільки у 
випадку викупу акцій немає необхідності 
сплачувати податок на дивіденд. 

В окремих випадках акціонерна компанія може 
здійснювати програму автоматичного 
реінвестування прибутку, яка є змішаною формою 
дивідендних виплат і дає акціонеру право вибору 
між двома альтернативами: отримати дивіденд у 
грошовій формі; реінвестувати частину або всю 
суму дивідендів і отримати додаткові акції (як 
правило, з метою стимулювання акціонерів нові 
акції продаються з дисконтом). 

Вибір дивідендної політики залежить від 
фактичного розміру і темпів зростання прибутку 
компанії, стадії життєвого циклу, інтенсивності 
інвестиційних процесів, вартості та доступності 
капіталу з альтернативних джерел, закладених в 
установчі документи договірних обмежень, складу 
клієнтури, розміру дивідендів у конкурентів. 
Залежно від конкретних умов господарювання 
можуть здійснюватися різні типи дивідендної 
політики: політика залишкових дивідендних виплат; 
стабільної величини дивідендних виплат; 
стабільного розміру дивіденду; мінімального 
стабільного дивіденду з надбавкою в окремі 
періоди; постійного зростання дивідендів; виплати 
дивідендів акціями; викупу акцій. 
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