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Глава 8 
Теоретичні основи дивідендної 

політики 
 
Для ефективної взаємодії з власниками фірми, наприклад акціо-

нерами, фінансовий менеджер має формувати певний баланс між вра-
хуванням очікувань власників та потребами фінансування розвитку 
фірми. Рішення цього питання складає основу дивідендної політики. В 
даній главі розглядаються теоретичні погляди на принципи форму-
вання дивідендної політики, а саме – теорії нерелевантності дивіден-
дів, Гордона-Лінтера, податкової диференціації, життєвого циклу, 
інформаційного контексту та ефекту клієнтури. Дається огляд фак-
торів дивідендної політики та представлено практичні варіанти ди-
відендної політики: формування дивідендів по залишковому принципу; 
постійні дивіденди або такі, що постійно зростають; постійне диві-
дендне відношення; низькі звичайні дивіденди плюс доплати; реінвес-
тування дивідендів та перекупка акцій.  

 
 
 

8.1. Поняття дивідендної політики 
 
Дивідендна політика являє собою підходи й концепції, що реалі-

зуються в рішеннях щодо розподілу прибутку між сплатою дивідендів 
і реінвестуванням у виробництво. 

Якщо розглядати, наприклад, модель оцінки вартості акцій 
P0=D1/(ks-g), можна побачити, що виплата більших дивідендів призво-
дить до зростання D1 і збільшує вартість акцій. Однак разом із зрос-
танням дивідендів обмежуються можливості фірми реінвестувати, що, 
у свою чергу, зменшує очікувані темпи росту і негативно впливає на 
вартість акцій. Отже, зміни у дивідендах мають два протилежних ефе-
кти. Тож не важко впевнитися, що можна побудувати таке взаємовід-
ношення між рівнем виплати дивідендів і рівнем реінвестування, яке 
буде максимізувати вартість акцій фірми.  

Фірма, що виплачує частину своїх доходів як дивіденди, у той 
же час обмежує нерозподілені прибутки і, внаслідок можливості роз-
ширення активів, які вона може фінансувати за рахунок відносно де-
шевих внутрішніх джерел. Подальший розвиток буде здійснюватися за 
рахунок випуску більш дорогих звичайних акцій або боргу. Отже, для 
будь-якого даного рівня розвитку (збільшення активів) рішення щодо 
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дивідендної політики пов’язані також із рішеннями щодо структури 
капіталу. 

На дивідендну політику впливає багато факторів, враховуючи 
(1) наявність у фірми достатніх інвестиційних можливостей, (2) вар-
тість альтернативних джерел капіталу, (3) часові уподобання акціоне-
рів, а також те, як (4) сприймають інвестори дії менеджерів щодо диві-
дендів, які виплачуються на акції фірми. 

В частині формування дивідендної політики головне питання 
фінансового менеджера: “Як можна було б здійснити краще викорис-
тання фондів, отриманих у формі прибутку?” В основі рішення цієї 
задачі покладено принцип граничної норми нерозподілених прибутків 
(marginal rate if retained earnings). Він полягає у тому, що ставка дохо-
ду на нерозподілені прибутки, яку необхідно досягти корпорації для 
задоволення акціонерів, має бути порівняна з тим, що акціонери мо-
жуть заробити на використанні цих фондів, якби вони були їм випла-
чені у формі дивідендів.  

Пояснення сутності дивідендної політики міститься в кількох 
теоретичних уявленнях, що є фактично розглядом проблеми у різних 
аспектах. Серед них називаються теорії: нерелевантності дивідендів, 
Гордона-Лінтера, податкової диференціації, життєвого циклу, інфор-
маційного контексту та клієнтури. 

 
Теорія нерелевантності дивідендів 
У своїх теоретичних дослідження Ф.Модігльяні і М.Міллер дово-

дять, що дивідендна політика не впливає як на вартість акцій фірми, так і 
на вартість її капіталу. Вони стверджують, що дивідендна політика – ірре-
левантна (тобто не має відношення до вартості акцій і капіталу).  

Дослідники доводили, що вартість фірми визначається її базо-
вою силою заробляти прибуток і класом ризику. Це означає, що інвес-
тиційна політика щодо активів є більш суттєвою, ніж те, як доходи 
розділяються між дивідендами і нерозподіленим прибутком.  

Теорія ММ за умов зроблених припущень доводить, що: коли 
фірма сплачує більш високі дивіденди, вона має продати більше акцій 
новим акціонерам, доля вартості компанії, що віддається новим акціо-
нерам, якраз і дорівнює сплаченим дивідендам. 

Модігльяні та Міллер обгрунтовують свої теоретичні висновки 
за умов наступних припущень: 
1. Відсутнє корпоративне або особисте оподаткування. 
2. Немає ніяких витрат на розміщення акцій і трансакційних         

витрат. 
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3. Дивідендна політика не впливає на вартість акціонерного капі-
талу фірми. 

4. Інвестиційна політика фірми не залежить від дивідендної         
політики. 

5. Інформація інвесторів і менеджерів симетрична. 
Припущення виглядають досить жорсткими, оскільки і фірми і 

інвестори сплачують податки, фірми несуть витрати на розміщення 
акцій. Разом і податки і трансакційні витрати впливають на kS так, що 
вона залежить від дивідендної політики і менеджери завжди мають 
кращу інформацію, ніж інвестори. Це означає, що теорія іррелевантно-
сті дивідендної політики не є досконалою у реальному фінансовому 
світі. 

Теорія Гордона-Лінтера 
Припущення теорії ММ щодо відсутності впливу дивідендної 

політики на ks викликало сумніви. Всупереч їй Майрон Гордон (Myron 
Gordon) і Джон Лінтер (John Linter) намагалися теоретично обгрунту-
вати, що kS зростає разом з тим, як зменшуються виплати дивідендів. 
Це обґрунтовується так, що інвестори можуть бути більш упевнені в 
отриманні дивідендних виплат, ніж капіталізованих доходів, які є ре-
зультатом використання нерозподілених прибутків. Інвестори оціню-
ють кожний долар очікуваних дивідендів вище, ніж долар очікуваного 
капітального доходу, оскільки у рівнянні kS=D1/P0+g компонент диві-
дендного доходу (D1/P0) є менш ризиковим, ніж компонент (g).  

З іншого боку, ММ спробувала довести, що інвестори індифе-
рентні у своїх уподобаннях щодо (D1/P0) і (g), тому дивідендна політи-
ка не впливає на kS. ММ називає концепцію Гордона-Лінтера помил-
кою “птаха-у-руках”, тому, що, виходячи з ММ, більшість (як не всі) 
інвесторів прагнуть реінвестувати свої дивіденди у таку ж або схожу 
фірму і у будь-якому випадку ризиковість грошових потоків для інвес-
торів у тривалому періоді буде визначатися виключно ризиковістю 
грошових потоків на активи, а не їх дивідендною політикою. 

Теорія податкової диференціації 
Дохід акціонера на зроблені ним інвестиції складається з двох 

частин: (1) поточного дивідендного доходу, що сплачується у поточ-
ному порядку з частотою, встановленою процедурами, і (2) капіталізо-
ваного доходу, що пов’язаний із зростанням активів фірми.  

Отримання капіталізованого доходу має місце у момент прода-
жу акції. Оскільки вартість долара, отриманого у майбутньому, менша, 
ніж поточного долара, акціонеру варто відкладати продаж акції, замі-
нюючи поточний дохід на капіталізований. 
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Подібні погляди мають право на існування за умов диференці-
йованого оподаткування. Так, певний час у США капітальний дохід 
оподатковувався за меншою ставкою, ніж дивідендний. Це створювало 
умови для утримання акцій акціонерами, яким подібна система опода-
ткування забезпечувала виграш від капітального доходу.  

Теорія життєвого циклу фірми 
Теорія розглядає мотиви формування фірмою дивідендної полі-

тики впродовж життєвого циклу (рис. 18): 
1. На стадії “розвитку” малі фірми практично не сплачують диві-

денди, оскільки вони потребують усіх доходів для фінансування 
активів. 

 

 
Рис. 18. Етапи життєвого циклу фірми: 

1– освоєння; 2 – зростання; 3 – розширення; 4 – насичення; 5 – спад 
 
2. Якщо фірми діють успішно, попит на їхню продукцію зростає, що 

вимагає зростання капіталу, і фірма переходить до стадії “зростан-
ня”. Тут доход на активи буде зростати і доходи будуть продовжу-
вати реінвестуватися. На ранніх етапах цієї стадії фірма почне ви-
плачувати дивіденди у формі акцій (stock dividends). У подальшому 
почнуть виплачуватися низькі дивіденди саме для того, щоб почати 
доводити акціонерам, що фірма прибуткова. 

3. Фірма вступає у фазу розширення. Зростання обсягів продажу 
продовжується, але з меншими темпами або такими, що змен-
шуються. Доход на інвестиції скорочується, оскільки все більше 
конкурентів намагаються зайняти нішу, у якій працює фірма. У 
цей період можливості фірми сплачувати грошові дивіденди 
зростають, тому що продаж росте, а можливості прибуткового 
реінвестування зменшуються. На цій стадії платіжне дивідендне 
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відношення (дивіденд на акцію / доход на акцію) може зростати 
у 3-5 разів.  

4. На стадії “насичення” фірма підтримує незмінними (на такому ж 
рівні, як і в економіці в цілому) темпи зростання продажу това-
рів, її рівень доходу на активи залишається, як і в галузі (еконо-
міці) в цілому.  
Теорія інформаційного контексту 
Теорія іррелевантності дивідендів виходить з припущення, що і 

акціонери і менеджери мають ідентичні оцінки щодо майбутніх опера-
цій фірми і, отже, щодо майбутніх доходів і потоків дивідендів. У реа-
льній дійсності інвестори не однаково оцінюють і рівень майбутніх 
дивідендів, і ступінь невизначеності, що з ними пов’язана. Крім того, 
менеджери часто мають кращу інформацію про перспективи фірми, 
ніж звичайні акціонери. 

Спостерігається, що зростання дивідендів часто супроводжуєть-
ся зростанням ціни акції, у той час як зменшення дивідендів призво-
дить до падіння ціни акцій. Це може свідчити, що акціонери віддають 
перевагу дивідендам проти капітального доходу. 

Всупереч цьому теорія ММ висуває такі аргументи: 
1. Спостерігається, що корпорації, як правило, не бажають зменшува-

ти дивіденди і підвищувати дивіденди, доки не побачать рівні або 
вищі доходи у майбутньому. Таким чином ММ заперечує, що зрос-
тання дивідендів вище норми є сигналом інвесторам, що менедже-
ри передбачають добрі перспективи на майбутнє. 

2. З іншого боку, зменшення дивідендів або їх зростання на рівні 
менше, ніж норма, є сигналом інвесторам, що у майбутньому 
менеджери очікують зменшення доходів. 
Таким чином, ММ стверджує, що реакція інвесторів на зміни у 

дивідендній політиці не обов’язково свідчить, що інвестори віддають 
перевагу дивідендам у порівнянні з капітальним доходом. 

Дивідендна політика несе в собі значний для інвесторів інфор-
маційний контекст. Формально довести цей факт важко, як важко ви-
ділити у змінах ціни акцій окремо вплив інформаційного контексту 
дивідендної політики або уподобання інвесторів тощо.  

Теорія клієнтури 
Різні групи акціонерів віддають перевагу різним видам дивіден-

дної політики. Наприклад, пенсіонери віддали б перевагу поточному 
доходу. Такі інвестори мають низькі ставки оподаткування доходів, 
тому вони хотіли б отримувати від фірми більш значні дивіденди. З 
іншого боку, акціонери у роки, коли дивіденди зростають, віддавали б 
перевагу реінвестиціям. 
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Якщо фірма залишає і реінвестує дохід більше, ніж сплачує ди-
віденди, ті інвестори, що бажають отримувати поточний дохід, будуть 
незадоволені. Вони почнуть для компенсації недоотриманого поточно-
го доходу продавати частку акцій. Цю загрозу, до речі, зменшує інсти-
туційний інвестор. 

Інша група інвесторів буде віддавати перевагу капіталізації (по-
перше, вони мають достатньо поточних доходів для покриття поточ-
них витрат; по-друге, орієнтація фірми на виплату грошових дивіден-
дів буде для них пов’язана із сплатою підвищених податків). Вони та-
кож будуть перепродавати акції для реінвестування у таку фірму, що 
забезпечить їм необхідний рівень капіталізації. 

Втім, подібне переключення може бути неефективним тому, що: 
існують витрати брокеріджу; не виключається, що реалізований капі-
тальний доход акціонерів, які продають акції, стане об’єктом оподат-
кування. 

Кількість інвесторів загалом скорочується. Це означає, що фір-
ми неохоче будуть іти на зміну дивідендної політики. Хоча за умов 
вдалої дивідендної політики менеджери можуть і привабити додатко-
вих акціонерів. 

 
 
 

8.2. Огляд факторів дивідендної політики 
 
У складі факторів, що обумовлюють зміст дивідендної політики, 

розглядаються: (1) податкова позиція акціонерів, (2) інформаційний 
контекст зміни дивідендів, (3) стадія життєвого циклу фірми та (4) ді-
юче законодавство (див. п. 8.1). 

У деяких ситуаціях влада може через прийняття певних законо-
давчих актів установлювати обмеження у діяльність акціонерних това-
риств, що впливає на дивідендну політику останніх. Так, у певних ви-
падках фірмам заборонено сплачувати дивіденди на рівні більшому, 
ніж це порушує баланс між внеском акціонерів у капітал фірми і су-
мою виплачених дивідендів.  

Припустимо, що компанія “Айсберг” випустила 20 тис. акцій по 
10 грн. (табл. 49). 
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Таблиця 49 
 

Дані щодо компанії “Айсберг” 
 

Акціонерний капітал (20 тис. по 10 грн.) 200 тис. грн.
Нерозподілені прибутки 400 тис. грн.
Чиста вартість компанії 600 тис. грн.

 

Незважаючи на нерозподілені прибутки, фірма має виплатити 
дивідендів не більше як 200 тис. грн., звичайно, з врахуванням інфля-
ції. Тим самим фірма має ”повернути” інвесторам внесок. Оскільки 
нерозподілений прибуток є концепцією бухгалтерською і не визначає 
поточну ліквідність фірми, виплата фірмою дивідендів на рівні біль-
шому, ніж 200 тис. грн., може у певних випадках поставити під загрозу 
діяльність фірми. 

 
 
 
8.3. Практичні варіанти дивідендної політики 
 
1. Формування дивідендів по залишковому принципу 
На практиці дивідендна політика будується, виходячи з (1) інве-

стиційних можливостей і (2) наявності фондів, щоб ці можливості фі-
нансувати. Це призводить до формування так званої “залишкової” ди-
відендної політики, яка процедурно враховує наступні кроки: по-
перше, визначається оптимальний бюджет фінансування розвитку (ка-
пітальний бюджет); по-друге, розраховується сума власного капіталу, 
що необхідна для фінансування цього бюджету. 

Таким чином встановлюється максимально можлива сума не-
розподілених прибутків у складі цієї частини власного капіталу. Диві-
денди сплачуються, якщо розмір ЕВІТ більше, ніж сума фінансування 
за рахунок нерозподілених прибутків. Отже, виходить, що дивіденди 
сплачуються тільки з тієї суми, що залишається після фінансування 
капітального бюджету фірми у поточному році. 

Зауважимо, що вартість нерозподілених прибутків (проти диві-
дендів) є альтернативною вартістю, що відображає ставку доходу, яка 
доступна взагалі для тих, хто інвестував у акції фірми. Якщо акціонери 
фірми можуть придбати інші акції при тому ж ризику і отримати ks – 
дивіденди плюс капітальний доход, то саме ks і буде вартістю нерозпо-
ділених прибутків фірми. Вартість нового капіталу, який збільшено на 
випуск нових акцій, буде вищою у зв’язку з витратами на розміщення, 
враховуючи ціновий тиск внаслідок “негативних сигналів”, що їх 
отримують інвестори від оголошення про нову емісію акцій.  
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Більшість фірм мають цільову структуру капіталу, яка передба-
чає використання боргу. Нове фінансування буде у такому випадку 
здійснюватися частково за рахунок боргу, частково за допомогою вла-
сного капіталу. Коли у якості власного капіталу використовується не-
розподілений прибуток, МСС кожної додатково гривні буде мінімізо-
вана. У точці, де можливості нерозподілених прибутків повністю ви-
черпуються, є необхідність емісії додаткових акцій (рис. 19). 

 

 
 

Рис. 19. Рівень відношення D/V, коли настає необхідність 
нової емісії (точка 1) 

 
Припустимо, що менеджер має декілька інвестиційних можли-

востей і він розуміє, що обставини можуть змінити розраховані ставки 
прибутковості по наявних варіантах капіталовкладень. 

Тож за умов врахування інвестиційних можливостей (investment 
opportunity shedule – IOS) фірма буде прагнути реінвестувати усі свої 
доходи, і якщо політика буде формуватися з врахуванням кращих пер-
спектив, дивіденди сплачуватися не будуть (рис. 20). 

WACC ks 

ka 

kd 
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Рис. 20. Графік інвестиційних можливостей та МСС 
у виборі варіанта дивідендної політики 

 
Жорстке дотримування залишкової дивідендної політики при-

зводить до того, що менеджер орієнтується виключно на інвестиційні 
можливості, тому дивіденди будуть сильно коливатися рік від року. З 
іншого боку, багато фірм використовують таку політику в рамках за-
снування цільового довготривалого дивідендного відношення. 

2. Постійні дивіденди або такі, що постійно зростають 
У минулому багато фірм встановлювали річний дивіденд на ак-

цію і потім підтримували його тільки у випадку, коли у майбутньому 
передбачалося, що доходи будуть достатні для такої підтримки. 

Точніше, інфляція збільшувала доходи, тому у більшості фірм 
з’являлася можливість формувати дивідендну політику на базі постій-
них темпів росту. Тобто кожного року дивіденди сплачувалися на рівні, 
більшому від попереднього на величину встановленого темпу росту. 

Переваги політики постійних дивідендів аргументуються           
наступним: 

За умов того, що діє гіпотеза інформаційного контексту, коли-
вання дивідендів призводять до очікуваного вищого ризику і зростання 
kS. Навпаки, за умов стабільної дивідендної політики очікуваний ризик 
менше. 

Акціонери, які використовують дивіденди для поточного спо-
живання, бажали б мати можливість планувати свої надходження від 
володіння акціями, при цьому непостійні дивіденди призводять до зро-
стання kS.  

 
 

MCC 

IOSс 

IOSb 
IOSa 

Новий капітал
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3. Постійне дивідендне відношення 
Досить небагато фірм переслідують політику сплати дивідендів, 

виходячи з постійного процента від EBIT. Разом з тим коли колива-
ються доходи, має місце і коливання дивідендів. Таким чином, така 
політика не приводить до мінімізації вартості капіталу. 

Треба зауважити, що компанії можуть мати цільове дивідендне 
відношення, яке, врешті-решт, є похідною від залишкового формуван-
ня дивідендів. Аналіз практики доводить, що тривале дивідендне від-
ношення, як правило, базується на інвестиційних можливостях і наяв-
ності дешевих джерел фінансування зростання. 

4. Низькі звичайні дивіденди плюс доплати 
Фінансові менеджери у своїй практичній діяльності часто пере-

слідують політику сплати низьких регулярних дивідендів і доплат у 
роки, коли прибутки зростають. Подібне дозволяє фірмам бути більш 
гнучкими, оскільки інвестори можуть планувати надходження. Якщо 
доходи фірми коливаються, така політика може являти собою найкра-
щий вибір. 

Менеджери розраховують рівень регулярних дивідендів на та-
кому низькому рівні, що це дозволяє підтримувати їх навіть у роки 
низького прибутку. Потім, якщо додаткові надходження наявні, акціо-
нерам сплачуються додаткові дивіденди. 

Крім того, факт доплат є для акціонерів фірми позитивним сиг-
налом щодо її перспектив. 

5. Плани реінвестування дивідендів 
Плани реінвестування дивідендів (DRP) як новий інструмент 

фінансового менеджменту з’явилися протягом 70-х років. При цьому 
акціонери у певній пропорції автоматично реінвестують дивіденди, що 
їм належать у акції даної компанії. Існують два типи такої політики: 
DRP1 – плани, що торкаються тільки вже випущених акцій, DRP2 – 
плани, що зв’язані з новими акціями. 

Якщо фірма пропонує DRP1, акціонери здійснюють вибір: або 
продовжувати отримувати грошові дивіденди, або купувати додаткові 
акції компанії. У варіанті 1 посередником виступає банк. Він приймає 
фонди для реінвестиції мінус комісійні, купує акції компанії на відкри-
тому ринку і потім розміщує їх між акціонерами, що погодилися реін-
вестувати, на основі pro rata.8 Брокерські витрати незначні, враховую-
чи обсяг операції, тому це задовольняє малих акціонерів, які не вико-
ристовують дивіденди для поточного споживання. 

                                                           
8 Pro rata – пропорційно 
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За умов використання DRP2 придбання нових акцій не 
пов’язується з додатковими витратами, оскільки компанія не сплачує 
витрати на розміщення або спред інвестиційного банкіра. Оскільки 
так, то багато корпорацій пропонують для реінвестування нові акції за 
ціною нижче поточної ринкової.  

6. Перекупка акцій 
Альтернативою виплати дивідендів акціонерам є розподіл їм 

прибутків компанії у вигляді перекупки акцій, які вони утримують. 
Якщо деяка кількість акцій буде перекуплена, доступною для інвесто-
рів стане менша кількість акцій. Якщо доходи не зміняться, для акціо-
нерів, що залишилися, доходи на акцію зростуть і внаслідок цього зро-
сте ціна акцій. В цілому для акціонерів це означає, що капітальний 
доход замінюється на дивідендний. 

Більшість значних програм перекупок були пов’язані з загаль-
ним реструктуруванням корпорацій, коли певні головні активи прода-
валися (у тому числі цілі підприємства). Іншим випадком було суттєве 
зростання боргового відношення. 

Припустимо, що компанія очікує заробити 6,2 млн. грн. і 60% 
цієї суми має бути розподілено інвесторам. Випущено 1,4 млн. шт. 
акцій. Ринкова ціна – 22 грн. Компанія може використати частину 
прибутку на перекупку по тендерній пропозиції за 23,7 грн. або вона 
сплатить 1,7 грн. дивідендів на акцію. 
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де 
EPS0, EPS1 – значення доходу на акцію, відповідно, – поточне та 

після перекупки; 
NI – загальний прибуток; 
n0, n1 – кількість емітованих акцій та після перекупки; 
P/E0 – показник доходності акцій на початку; 
p1 – очікувана ринкова ціна акцій після перекупки; 
gc – очікуваний капітальний дохід на акції після перекупки. 
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Вплив перекупки на EPS і на ринкову ціну буде таким: 
Акціонери отримають свої 1,7 грн. у будь-якому випадку: або як 

дивіденди, або у формі зростання ціни акцій. 
Переваги перекупки з точки зору акціонерів полягають у насту-

пному:  
− оголошення про перекупку є позитивним сигналом для акціоне-

рів, оскільки вони у цьому бачать, що менеджери вважають акції 
переоціненими; 

− акціонери мають вибір: продавати або не продавати, а це вже 
більш гнучка політика щодо них; 

− кількісна перевага у тому, що перекупка дає рух великим пакетам 
акцій, переутримання яких акціонерами тисне на ціни донизу. 

Переваги з точки зору менеджерів аргументуються наступним: 
− оскільки менеджери зацікавлені у тому, щоб підтримувати диві-

денди, то у випадках, коли з’являється додатковий прибуток, 
вони краще будуть перекупувати акції; 

− коли настає період конвертації облігацій (що конвертуються), 
менеджери для запобігання зменшення ціни акцій внаслідок до-
даткової емісії краще використовують перекупку, що забезпечує 
їм вільний пакет акцій для конвертації; 

− перекупка використовується, як зазначалося, у випадках рестру-
ктуризації і створення значного боргу (останнє вимагає підтри-
мки цільової структури капіталу, що досягається перекупкою). 
Деякі додаткові проблеми дивідендної політики можуть бути 

викликані зміною ціни акцій та моменту виплати дивідендів. 
Дивіденди встановлюються на основі грошового потоку. Нехай 

це буде 10 тис. грн. NPV фірми дорівнює дисконтованим дивідендам 
(під 10%), тобто її вартість може бути виражена як 
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Якщо 1000 акцій випущено, то вартість кожної акції складатиме 

19,09 грн. Після сплати дивідендів ціна акцій негайно впаде до 9,09 
грн. (19,09 – 10). 

Інша політика полягає у тому, щоб сплатити одразу 11 грн. за 
акцію. Додаткові 1000 грн. можна отримати у наступні способи. 

Найпростіший спосіб – це випустити у момент t0 на 1000 грн. 
додаткових облігацій або акцій. Припустимо, що акції випускаються й 
нові акціонери потребують достатньо грошового потоку на дату t1, що 
дає їм змогу заробити 10% дохід у момент t0. Нові акціонери потребу-
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ють 1100 грн. на дату t1, залишаючи тільки 8900 грн. старим акціоне-
рам. Отже, дивіденди для старих акціонерів будуть (табл. 50). 

 
Таблиця 50 

 

Розрахунок дивідендів на акцію, грн. 
 

Показники Момент t0 Момент t1 
Агреговані дивіденди 
старим акціонерам 

11000 8900 

Дивіденди на акцію 11 8,9 
 
Поточна вартість дивідендів на акцію буде, як і у попередньому 

випадку, грн. 09,19
1,1
90,811 =+ Оскільки нові акціонери не отримувати-

муть дивіденди негайно, вони сплатять 8,90 грн. за акцію. Таким чи-
ном, буде випущено 123,6 нової акції (1000/8,09).  

Те, що у двох випадках однакова NPV (19,09 грн.), може бути 
підтвердженням нерелевантності дивідендів. 

 
 
 
Терміни 

 
Дивідендна політика Витрати брокеріджу 
Граничний принцип нерозподілених 
прибутків 

Податкова позиція 

Нерелевантність дивідендів Залишковий принцип 
Теорія “птах-у-руках” Графік інвестиційних 

можливостей 
Податкова диференціація Постійні дивіденди 
Життєвий цикл фірми Постійне дивідендне відношення 
Гіпотеза інформаційного контексту Реінвестування дивідендів 
Ефект клієнтури Перекупка акцій 

 
 
 

 
 
 
 
 



Фінансовий менеджмент                                                         т  

 180

Питання для перевірки 
 

1. Що означає поняття “дивідендна політика”. 
2. В чому полягає проблема формування дивідендної політики? 
3. Які фактори впливають на зміст дивідендної політики? 
4. Що означає “гранична норма нерозподілених прибутків”? 
5. Що доводить теорія нерелевантності дивідендів? 
6. В чому сутність теорії “птаха-в-руках”? 
7. Як життєвий цикл фірми впливає на дивідендну політику? 
8. В чому сутність гіпотези інформаційного контексту? 
9. Як формуються дивіденди за залишковим принципом? 
10. В чому переваги та недоліки використання політики постійних 

дивідендів, постійного дивідендного відношення? 
11. В чому переваги та недоліки використання політики низьких 

дивідендів з доплатами? 
12. В чому полягає механізм реінвестування дивідендів? 
13. Що означає і які наслідки має перекупка акцій? 

 
 
 
Задачі 

 
Задача 78  
Телекомунікаційна компанія Axel має цільову структуру капіта-

лу, яка складається з боргу 70% і акціонерного капіталу 30%. Компанія 
передбачає, що її бюджет довгострокових витрат протягом наступного 
року складе 3 млн. грн. Якщо Axel звітує про чистий прибуток на рівні 
2 млн. грн. і буде використовувати залишкову дивідендну політику, 
яким буде дивідендне відношення? 

 
Задача 79 
Виробнича Корпорація (CMC) має у структурі капіталу 100% 

акціонерного капіталу. Вона емітувала 200 тис. звичайних акцій по 2 
грн. Коли перший засновник CMC, який був також її менеджером з 
досліджень і найуспішнішим винахідником, несподівано пішов на пен-
сію наприкінці 2005 р., CMC раптом опинилася на межі нижчих очіку-
вань приросту, хоча має декілька відносно привабливих інвестиційних 
можливостей. Раніше CMC спрямовувала більшість виручки на при-
ріст фондів, який був у середньому 12%. Тепер реалістичним вважа-
ється 5% зростання, але такий рівень потребує зростання дивідендного 
відношення. Виявляється, що нові інвестиційні проекти мали б коефі-
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цієнт доходності 14%, що і очікується акціонерами (ks=14%) CMC. 
Вони, однак, приносять лише 800 тис. грн. за 2006 р. у порівнянні з 
проектованими 2 млн. грн. чистого прибутку. Якщо існуюче дивіденд-
не відношення у 20% буде реалізовано, нерозподілений прибуток 
складе 1,6 млн. грн. в 2006 р., але інвестиції, що дають 14% доходнос-
ті, дорівнюватимуть тільки 800тис. грн. 

Одна з привабливих позицій полягає в тому, що від існуючих 
активів очікують, що вони продовжать бути достатньо прибутковими, і 
отримання чистого прибутку у 2 млн. грн. все ще на порядку денному 
2006 р. За умов суттєвих змін менеджмент CMC переглядає дивіденду 
політику фірми. 
1. Припустіть, що прийнятні у 2006 р. інвестиційні проекти були 

фінансовані повністю за рахунок нерозподіленого прибутку, об-
числіть D/PS в 2002 р., припускаючи, що CMC використовує за-
лишкову модель дивідендів. 

2. Яке платіжне відношення не відповідає умовам, що запропоно-
вані для 2006 р.? 

3. Якщо дивідендне відношення у 60% підтримується і в майбут-
ньому, якою буде ваша оцінка справжньої ринкової ціни звичай-
ної акції? Як це порівнюється з ринковою ціною, що має пере-
важати над припущеннями, існуючими якраз перед звістками 
про відставку засновника? Якщо два значення р0 різні, прокоме-
нтуйте, чому. 

4. Що трапилося з ціною акцій, якщо фірма буде дотримуватися 
старого 20% дивідендного відношення? 
 
 
 Задача 80 
Акція Medical’s Гамми продається за 90 грн. Компанія обмірко-

вує схему дроблення акцій 3-за-2. Припустимо, що дроблення акцій не 
матиме ніякого впливу на ринкову вартість акціонерного капіталу, 
якою буде ціна акцій компанії після дроблення? 

  
Задача 81 
Компанія “Бета” має чистий прибуток 2 млн. грн. і 1 млн. зви-

чайних акцій. Акції компанії зараз продаються за 32 грн. за шт. “Бета” 
розглядає план, в якому використовуватиме доступну готівку, щоб 
викупити 20% акцій на вільному ринку. Перекупка, як очікується, не 
матиме ніякого впливу як на чистий прибуток, так і на Р/E компанії. 
Якою буде ціна акцій після перекупки?  
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Задача 82 
Компанія Northern Pacific має невиконане 6-місячне замовлення 

щодо будівництва сонячної тепломережі. Щоб виконати його, управ-
ління планує розширити виробничу потужність на 40% з 10 млн. грн. 
інвестицій у завод і машинне устаткування. Фірма хоче підтримувати 
40% відношення D/A; вона також хоче підтримувати попередню полі-
тику дивідендів – 45% чистого прибутку останнього року. У 2005 р. 
чистий прибуток склав 5 млн. грн. Скільки зовнішнього акціонерного 
капіталу має компанія забезпечити на початку 2006 р., щоб розширити 
потужності? Припустимо, компанія використовуватиме в структурі 
капіталу тільки борг і звичайний акціонерний капітал.  

 
Задача 83 
Компанія Bowles Inc. готується декларувати доходи, одержані 

протягом 2006 р., (тис.грн.) (табл. 51). 
 

Таблиця 51 
 

Висхідні дані до задачі 83 
 

Показники Сума 
Виручка від реалізації 15200 
Операційні витрати, включаючи 
амортизацію 

11900 

EBIT  3300 
Проценти по боргу  300 
Податки (25%) 750 
Чистий прибуток 2250 

 

До повідомлення про одержані доходи компанія хоче визначити 
свої щорічні дивіденди. Вона випустила 500 тис. звичайних акцій, які 
продаються по 48 грн. 
1. Компанія у 2005 р. мала дивідендне відношення на рівні 40%. 

Якщо Bowles хоче підтримувати його, яким буде дивіденд на 
акцію у 2006 р.? 

2. Якщо компанія підтримує дивідендне відношення, яким буде 
поточний дивідендний дохід на акцію? 

3. Компанія повідомила про чистий прибуток у 1,5 млн. грн. в 2005 
р. Припустимо, що число випущених акцій незмінне. Яким буде 
дивіденд на акцію в 2005 р.? 
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4. Як альтернатива підтримці дивідендного відношення, Bowles 
розглядає виплату такого ж дивіденду на акцію в 2006 р., як і в 
2005 р.. Якщо вона обере таку політику, яким буде дивідендне 
відношення компанії в 2006 р.? 

5. Припустимо, що компанія зацікавлена у серйозному розширенні 
діяльності, яке вимагатиме істотного додаткового капіталу. 
Компанія хотіла б уникнути трансакційних витрат, пов’язаних з 
випуском нових акцій. За даного сценарія чи не мало б більше 
сенсу для компанії підтримувати постійне дивідендне відношен-
ня або підтримувати такий же дивіденд на акцію?  
  
Задача 84 
Корпорація Buena переглядає бюджет довгострокових витрат 

для наступного року. Вона сплачувала 3,00 грн. дивідендів на акцію 
(DPS) за минулі декілька років, і її акціонери очікують, що дивіденди 
не змінюватимуться у майбутньому. Цільова структура капіталу ком-
панії – акціонерний капітал 60% і борг 40%; вона має 1 млн. звичайних 
акцій; її чистий прибуток складає 8 млн. грн. Компанія передбачає, що 
потрібно 10 млн. грн., щоб вкласти у всі її прибуткові (тобто з позити-
вною NPV) проекти протягом наступного року. 
1. Якщо Buena реалізує залишкову модель дивідендів, скільки не-

розподіленого прибутку їй буде потрібно для фінансування бю-
джету довгострокових витрат компанії? 

2. Якщо Buena реалізує залишкову модель дивідендів, яким буде 
дивіденд компанії на акцію і дивідендне відношення протягом 
наступного року? 

3. Якщо Buena підтримає поточне $3,00 DPS наступного року, скі-
льки нерозподіленого прибутку буде доступно для бюджету до-
вгострокових витрат компанії? 

4. Чи може компанія підтримувати свою поточну структуру капі-
талу та DPS і залишати незмінним бюджет довгострокових ви-
трат без необхідності додаткової емісії звичайних акцій?  

5. Припустимо, що управління Buena не бажає зменшувати диві-
денд, тобто підтримує його на рівні 3,0 грн. Також припустимо, 
що компанія змушена до вкладення засобів до всіх прибуткових 
проектів і була готова випустити більше боргових зобовязань 
(разом з доступним нерозподіленим прибутком) для того, щоб 
фінансувати бюджет довгострокових витрат компанії. Припус-
тимо, що результуюча зміна в структурі капіталу має мінімаль-
ний вплив на вартість капіталу компанії, так що бюджет довго-
строкових витрат компанії залишається на рівні 10 млн. грн. Яку 
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частину бюджету довгострокових витрат компанії доведеться 
цього року фінансувати за рахунок боргу? 

6. Припустимо, що управління Buena хоче підтримувати DPS на 
рівні 3,0 грн., а також свою цільову структуру (акціонерний ка-
пітал 60%, борг 40%) капіталу і обсяг (10 млн. грн.) бюджету 
довгострокових витрат. Якою буде мінімальна сума нової емісії 
звичайних акцій, яку компанія має здійснити для того, щоб ви-
рішити кожну з її задач? 

7. Розгляньте випадок, де управління Buena хоче підтримувати 
DPS у 3,0 грн. і цільову структуру капіталу, але бажає уникнути 
випуску нових звичайних акцій. Компанія готова скоротити бю-
джет довгострокових витрат для того, щоб задовольнити вказа-
ним вимогам. За умов, що проекти компанії ділимі, яким буде 
бюджет довгострокових витрат компанії наступного року? 

8. Які дії може запровадити фірма, яка використовує політику за-
лишкового дивіденду, коли її нерозподілений прибуток, що пе-
редбачається, є меншим, ніж нерозподілений прибуток, що ви-
магається для вкладення засобів до її бюджету довгострокових 
витрат? 
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