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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Зростання ринкової активності є 
важливим завданням кожного суб’єкта під-
приємницької діяльності та його власників. 
Ринкова активність підприємства забезпечу-
ється надійними і стабільними прибутками 
для власників та нарощуванням величини 
власного капіталу. Головне, у чому зацікавлені 
власники, – це прибуток на вкладений ними 
капітал для забезпечення ефективної діяль-
ності підприємства, а також те, яка частка при-
бутку спрямовується на виплату дивідендів і 

яка – на реінвестування в активи. Власники 
підприємства також ураховують вплив, який 
результати господарської діяльності справля-
ють на ринкову вартість інвестицій. Сукупна 
ринкова активність підприємства для власни-
ків – це сума дивідендів і зміна вартості його 
власного капіталу за звітний період.

Важливу роль у вирішенні проблем підви-
щення ринкової активності суб’єктів господа-
рювання відіграє вдосконалення методики її 
оцінювання шляхом обґрунтування відповід-
ної системи показників. 
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематика аналізу ринкової актив-
ності підприємств знайшла досить широке 
відображення у наукових працях і навчальній 
літературі. Як зазначає М.М. Якуба, ринкова 
активність підприємства характеризує під-
приємство на ринку та його імідж для спожи-
вачів та конкурентів [10]. Ринкова активність 
підприємства – це економічна категорія, яка 
характеризує економічну діяльність підпри-
ємства, діє і оцінюється з позиції його взаємо-
дії із зовнішнім середовищем і проявляється 
через зміну інтенсивності такого виду діяль-
ності у часі [7, с. 82]. На думку К.В. Багацької, 
ринкова активність підприємства характери-
зується успішністю, ефективністю та інтен-
сивністю його діяльності на різних ринках, де 
воно функціонує [1, с. 42]. 

Н.П. Шморгун і І.В. Головко підкреслюють, 
що аналіз ринкової активності актуальний 
для акціонерних компаній, що зареєстро-
вані на фондових біржах і реалізують там 
свої акції. До показників, що характеризу-
ють положення підприємства на фондовому 
ринку, автори відносять: прибуток на акцію, 
цінність акції, дивідендна дохідність акції, 
дивідендний вихід, облікова ціна акції, коефі-
цієнт котирування акції та інші. Будь-яке під-
приємство, що має тимчасово вільні власні 
грошові кошти і бажає вкласти їх у цінні 
папери, також орієнтується на показники 
даної групи. Як зазначають автори, аналіз 
ринкової активності підприємства не може 
бути виконаний безпосередньо за даними 
фінансової звітності і потребує додаткової 
інформації [9, с. 63-64]. 

О.Я. Базілінська вказує на те, що показники 
ринкової активності виступають основним 
фокусом інтересів власників підприємства та 
його потенційних інвесторів. Такими показ-
никами є: прибуток на акцію, капіталізована 
дохідність звичайних акцій, дивідендна дохід-
ність акцій, загальна дохідність звичайних 
акцій, коефіцієнт дивідендних виплат, коефі-
цієнт покриття дивідендів, коефіцієнт «ціна / 
прибуток», коефіцієнт «ринкова / балансова 
вартість» [3, с. 189-192]. Л.С. Селіверстова 
і О.В. Скрипник подібні показники пропону-
ють визначати в аналізі ефективності вико-
ристання акціонерного капіталу [6, с. 57-58]. 
Г.В. Савицька в якості основного показника 
для оцінювання ефективності роботи акціо-
нерних підприємств та їх інвестиційної прива-
бливості пропонує використовувати показник 
чистого прибутку, що припадає на одну акцію. 
Водночас автор наводить методику детер-

мінованого багатофакторного аналізу цього 
показника [5, с. 553-558]. 

Слушною є пропозиція К.В. Багацької щодо 
комплексного оцінювання ринкової активності 
підприємства за допомогою матриці показ-
ників, створеної у формі щахової таблиці за 
двома класифікаційними ознаками: за типами 
ринку (по вертикалі) і за видами діяльності 
(по горизонталі). Кожний квадрант матриці 
містить показники ринкової активності по від-
повідній діяльності (операційній, інвестицій-
ній, фінансовій) на певному типі ринку (ринку 
товарів і послуг, фінансовому ринку, іннова-
ційному ринку, ринку факторів виробництва) 
[2, с. 119]. Наведена автором таблиця показ-
ників дозволяє оцінити ступінь активності під-
приємства як у кожній сфері функціонування 
(типи ринку), так і за центрами відповідаль-
ності (види діяльності). 

На нашу думку, до кінця не вирішеними 
залишаються питання групування показників 
оцінювання ринкової активності підприємств 
та розроблення методики їх розрахунку за 
інформацією вітчизняної фінансової звітності. 

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є обґрунтування системи показ-
ників оцінювання ринкової активності підпри-
ємств та порядку їх розрахунку за інформа-
цією фінансової звітності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За змістом у системі показників оці-
нювання ринкової активності підприємств 
доцільно виділити дві групи:

– показники, що характеризують ефектив-
ність використання капіталу власників;

– показники, що відображають положення 
підприємства на фондовому ринку.

Залежно від поставленої мети і визначених 
завдань аналізу може використовуватися різна 
вихідна інформація для розрахунку показників 
оцінювання ринкової активності підприємств. 
У табл. 1 наведено запропоновану систему 
відповідних показників, розрахунок яких прово-
диться за інформацією трьох форм фінансової 
звітності: форми № 1 «Баланс (Звіт про фінан-
совий стан)», форми № 2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)», форми 
№ 4 «Звіт про власний капітал» (додаток 1 до 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» [4]). 

Усі учасники економічної діяльності сте-
жать за ринковою активністю підприємств 
на підставі абсолютних і відносних показ-
ників ефективності використання власного 
капіталу, відображеного в розділі І пасиву 
балансу. Насамперед досліджуються показ-
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ники величини і структури власного капіталу 
за його видами: зареєстрований (пайовий) 
капітал, капітал у дооцінках, додатковий 
капітал, резервний капітал і нерозподілений 
прибуток.

Зареєстрований (пайовий) капітал харак-
теризує суму активів, яку власники фіксують 

в установчих документах під час здійснення 
внесків, реінвестуванні прибутку та інших 
змін майна підприємства. Наявність додат-
кового капіталу в акціонерних товариствах 
показує, що ціна реалізації випущених акцій 
перевищує їх номінальну вартість, а в інших 
підприємствах – що власники додатково 

Таблиця 1
Показники оцінювання ринкової активності підприємств

Показник Порядок розрахунку за даними
форм № 1, 2, 4 (рядки)

Показники, що характеризують ефективність 
використання капіталу власників
Зареєстрований (пайовий) капітал, тис. грн Ф. № 1: (1400, гр.3+1400, гр.4)÷2
Додатковий капітал, тис. грн Ф. № 1: (1410, гр.3+1410, гр.4)÷2
Резервний капітал, тис. грн Ф. № 1: (1415, гр.3+1415, гр.4)÷2
Нерозподілений прибуток, тис. грн Ф. № 1: (1420, гр.3+1420, гр.4)÷2
Рентабельність зареєстрованого 
(пайового) капіталу, %

(Ф. № 2: 2350 (2355))×100
Ф. № 1: (1400, гр.3+1400, гр.4)÷2

Вартість коштів зареєстрованого (пайового)  
капіталу (балансової вартості акцій), грн

Ф. № 1: (1495, гр.3+1495, гр.4)÷2
Ф. № 1: (1400, гр.3+1400, гр.4)÷2

Дивіденди, тис. грн Ф. № 4: 4200, гр.10
Рентабельність капіталу власників
підприємства, %

(Ф. № 4: 4200, гр.10)×100
Ф. № 1: (1495, гр.3+1495, гр.4)÷2

Рентабельність внесків власників, % (Ф. № 4: 4200, гр.10)×100
Ф. № 1: (1400, гр.3+1400, гр.4)÷2

Реінвестований прибуток, тис. грн Ф. № 2: 2350 – Ф. № 4: 4200, гр.10
Коефіцієнт реінвестування прибутку Ф. № 2: 2350 – Ф. № 4: 4200, гр.10

Ф. № 2: 2350
Рентабельність власного капіталу, % (Ф. № 2: 2350 (2355))×100

Ф. № 1: (1495, гр.3+1495, гр.4)÷2
Коефіцієнт виплати дивідендів Ф. № 4: 4200, гр.10

Ф. № 4: 4100, гр.10
Коефіцієнт податкових інвестицій Ф. № 2: 2300 

Ф. № 2: 2350 (2355)+2300
Коефіцієнт оподаткування зареєстрованого 
(пайового) капіталу

Ф. № 2: 2300 
Ф. № 1: (1400, гр.3+1400, гр.4)÷2

Коефіцієнт оподаткування власного 
капіталу

Ф. № 2: 2300 
Ф. № 1: (1495, гр.3+1495, гр.4)÷2

Коефіцієнт оподаткування активів 
підприємства

Ф. № 2: 2300 
Ф. № 1: (1300, гр.3+1300, гр.4)÷2

Коефіцієнт формування резервного 
капіталу

Ф. № 4: 4210, гр.6
Ф. № 4: 4100, гр.10

Коефіцієнт формування зареєстрованого  
(пайового) капіталу

Ф. № 4: 4205, гр.3
Ф. № 4: 4100, гр.10

Показники, що відображають положення  
підприємства на фондовому ринку
Номінальна вартість однієї акції, грн Ф. № 1: (1400, гр.3+1400, гр.4)÷2 

Ф. № 2: 2600
Балансова вартість однієї акції, грн Ф. № 1: (1495, гр.3+1495, гр.4)÷2 

Ф. № 2: 2600
Чистий фінансовий результат, який припадає  
на одну акцію, грн

Ф. № 2: 2350 (2355) 
Ф. № 2: 2600

Дивіденди на одну акцію, грн Ф. № 4: 4200, гр.10 
Ф. № 2: 2600
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внесли власні кошти понад зареєстрований 
(пайовий) капітал, зафіксований в установчих 
документах, для розвитку підприємницької 
діяльності. Резервний капітал і нерозподіле-
ний прибуток показують, що у підприємства є 
вільні активи для забезпечення стабільності 
його діяльності.

Рентабельність зареєстрованого (пайо-
вого) капіталу характеризує прибутковість 
активів, вкладених власниками для забезпе-
чення підприємницької діяльності. Цей показ-
ник відображає величину чистого прибутку, 
що створюється підприємством у розрахунку 
на 1 грн середньорічної вартості зареєстрова-
ного (пайового) капіталу.

Вартість власних активів засновників і 
учасників підприємства змінюється у процесі 
господарської діяльності. Реальна вартість 
активів власників підприємства в розрахунку 
на 1 грн корпоративних прав (балансової 
вартості акцій) визначається шляхом ділення 
величини власного капіталу на величину 
внесків учасників. Корпоративні права – це 
право власності учасників на частку (пай) у 
зареєстрованому (пайовому) капіталі юри-
дичної особи, включаючи права на управ-
ління, отримання відповідної частки при-
бутку такої юридичної особи, а також частки 
активів у разі її ліквідації.

Для власників (акціонерів) важливе зна-
чення має дивідендна політика як критерій 
спроможності підприємства приносити дохід. 
У свою чергу, підприємство має зберігати 
баланс між сплатою достатніх дивідендів 
власникам (щоб підтримувати їх прихиль-
ність) і реінвестуванням прибутку (щоб розви-
ватися надалі та максимізувати власний капі-
тал і ціну підприємства).

Дивіденди – платіж, який провадиться 
юридичною особою на користь власни-
ків корпоративних прав, емітованих такою 
юридичною особою, у зв’язку з розподілом 
частини її прибутку. Для власників диві-
денди – це дохід, який можна порівняти з 
іншими можливими доходами від вико-
ристання майна. Дивідендна політика – це 
сукупність принципів, методів і процедур, 
які використовуються власниками підприєм-
ства для нарахування і виплати собі доходу 
за рахунок чистого прибутку. Метою диві-
дендної політики є оптимізація пропорцій 
щодо розподілу чистого прибутку між поточ-
ними виплатами дивідендів (споживанням 
прибутку власниками) та реінвестуванням 
його в господарську діяльність (виробничим 
споживанням прибутку з метою збільшення 

активів, зростання балансової і ринкової 
вартості акцій) [8, с. 149].

Дохід акціонерів (Да) складається з диві-
дендів (Д), приросту фактичної вартості акцій 
(Ап) і збільшення курсової вартості акцій (Ак):

Да = Д + Аq + Ак.                   (1)
Рентабельність активів учасників може роз-

раховуватись як відношення суми дивідендів:
– до загальної вартості власного капіталу;
– внесків учасників у зареєстрований 

(пайовий) капітал.
Як зазначає Н. В. Харченко, підприємство 

здійснює фінансові обмеження рентабель-
ності активів учасників з метою підтримання 
ліквідності та захисту кредиторів. Вирішення 
проблеми ліквідності повинно мати пріоритет 
перед проблемою виплати дивідендів. Реін-
вестування прибутку в активи підприємства 
максимізує розмір його власного капіталу, 
а власники не втрачають можливості в разі 
потреби одержати своє майно шляхом про-
дажу акцій, паїв (внесків) з урахуванням їх 
реальної ціни [8, с. 151].

Ефективність дивідендної політики оці-
нюють на підставі аналізу коефіцієнта реін-
вестування прибутку, тобто співвідношення 
між величинами реінвестованого і чистого 
прибутку. Якщо враховувати, що всі підпри-
ємства намагаються досягти оптимальної 
структури капіталу за найнижчої його вар-
тості, то їх дивідендна політика повинна 
базуватися на таких принципах: дивіденди 
мають бути сплачені лише після того, як 
використано всі можливості прибуткового 
реінвестування власного капіталу; будь-які 
кошти, що залишилися, можна використати 
для виплати дивідендів. За таких умов мета 
власників полягає в досягненні найнижчої 
вартості капіталу в балансі, що, у свою чергу, 
максимізує його вартість на ринку.

Рентабельність власного капіталу характе-
ризує величину одержаного чистого прибутку 
в розрахунку на 1 грн середньорічної вартості 
власного капіталу. Рівень прибутковості капі-
талу власників має бути не нижчим, ніж дохід-
ність можливих альтернативних вкладень з 
відповідним ступенем ризику. 

Коефіцієнт виплати дивідендів – це один із 
найважливіших показників дивідендної полі-
тики підприємства, який залежить від вели-
чини частини чистого прибутку, що випла-
чується власникам у вигляді дивідендів. 
Нормативів для цього показника немає. Під-
приємства, що передбачають нарощування 
обсягів підприємницької діяльності, випла-
чують власникам невелику частку чистого 
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прибутку, а решту інвестують в активи. Ста-
більні за обсягами господарської діяльності 
та доходами підприємства можуть виплачу-
вати високий відсоток дивідендів. Зміна кое-
фіцієнта виплати дивідендів приводить до 
підвищення або зниження цін на акції. Диві-
денди, що постійно зростають, підвищують 
довіру власників, зменшують невпевненість 
та допомагають підтримувати ціну акцій під-
приємства.

Коефіцієнт податкових інвестицій пока-
зує величину витрат із податку на прибуток 
у розрахунку на 1 грн загальної величини 
чистого прибутку і витрат із податку на при-
буток. Про зростання ділової активності під-
приємства свідчить зниження цього показ-
ника в динаміці.

Коефіцієнти оподаткування зареєстрова-
ного (пайового) капіталу, власного капіталу та 
активів підприємства характеризують вели-
чину витрат із податку на прибуток у розра-
хунку на 1 грн середньорічної вартості від-
повідних видів капіталу. Для зниження цих 
показників необхідно, щоб темпи приросту 
зареєстрованого (пайового) капіталу, влас-
ного капіталу та активів перевищували темп 
приросту витрат із податку на прибутку.

Коефіцієнти формування резервного капі-
талу і зареєстрованого (пайового) капіталу 
показують, скільки протягом звітного пері-
оду було спрямовано прибутку відповідно до 
резервного і зареєстрованого (пайового) капі-
талу в розрахунку на 1 грн чистого прибутку.

Показники ринкової активності характери-
зують становище підприємства на фондовому 
ринку. Цей аналіз актуальний насамперед для 
акціонерних компаній, які зареєстровані на 
фондових біржах і реалізують там свої акції. 
Підприємство, що має тимчасово вільні гро-

шові кошти і бажає вкласти їх у цінні папери, 
також орієнтується на показники цієї групи.

Номінальна вартість однієї акції визнача-
ється відношенням зареєстрованого (пайо-
вого) капіталу до середньорічної кількості 
простих акцій. Балансова вартість однієї акції 
розраховується шляхом ділення власного 
капіталу на середньорічну кількість простих 
акцій. Показник балансової вартості акцій 
використовується як база для визначення 
ринкової вартості акцій. Разом із тим балан-
сова вартість не тотожна ринковій вартості, 
тому що вона не відображає майновий стан 
підприємства та його гудвіл.

Ефективність діяльності акціонерного 
товариства характеризує показник чистого 
прибутку, що припадає на одну акцію. Про 
дивідендну політику підприємства свідчить 
показник суми сплачених дивідендів на одну 
акцію.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
важливість показників оцінювання ринкової 
активності підприємств визначається тим, що 
вони сигналізують усім учасникам економіч-
ної діяльності про спроможність суб’єктів гос-
подарювання одержувати чистий прибуток, 
збільшувати доходи працівників, дивіденди 
власників, сплачені податки, а також величину 
своїх активів. Найвища ринкова активність 
підприємства – та, що приваблює інвесторів 
і максимізує вартість активів. На нашу думку, 
наведена система показників оцінювання 
ринкової активності підприємств, що визна-
чаються за інформацією фінансової звітності, 
надасть змогу суб’єктам господарювання удо-
сконалювати управління операційною, інвес-
тиційною та фінансовою діяльністю завдяки 
здійсненню своєчасного та об’єктивного моні-
торингу стану ринкової активності.
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