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ПОріВняльнА хАрАКтеристиКА ПОртрету  
інВестиЦійнОї ПриВАблиВОсті ПіДПриємстВА

Анотація. У статті проаналізовані сучасні підходи щодо визначення дефініції «інвестиційна привабли-
вість підприємства». Розглянуто показники двох груп фінансових показників, які характеризують інвес-
тиційну привабливість підприємства. Визначено інвестиційну привабливість підприємств ПАТ «Зірка» та 
ТОВ «Піонія» на основі методики рейтингової оцінки. В аналіз залучено такі показники, як: рентабель-
ності продажу, активів, оборотних активів та власного капіталу, коефіцієнт зносу, коефіцієнти абсолют-
ної швидкої та поточної ліквідності, показники забезпеченості оборотних активів власними коштами та 
коефіцієнт автономії. Розглянуто практичні проблеми, які пов’язані з формуванням інвестиційної прива-
бливості підприємств. Запропоновано ряд рішень, виконання яких забезпечить зростання інвестиційної 
привабливості компаній, а це в свою чергу активізує корпоративний сектор України.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, ліквідність, активи, рентабельність, методика рейтингової 
оцінки.
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cOmPArAtive chArActeristics Of the POrtrAit  
Of investment AttrActive enterPrise

summary. The article analyzes modern approaches to defining the "investment attractiveness of the enter-
prise" definition. The investment attractiveness of Zirka PJSC and Pioniya LLC based on the methodology 
of rating estimation is determined. The indicators of two groups of financial indicators that characterize the 
investment attractiveness of the enterprise are considered. The first of them combines five indicators that 
characterize the effectiveness of enterprises, namely the possibility of obtaining income. The second group 
includes five financial indicators that characterize the solvency of enterprises, or, in other words, indirectly es-
timate the probability of returning invested funds by investors. The analysis involves indicators such as: sales 
profitability, assets, current assets and equity, depreciation rate, current, fast and absolute liquidity ratios, 
current assets availability by own funds and autonomy ratio. Provided their characteristics, normative values 
of indicators. The portrait of the investment attractiveness of the two enterprises is determined. A compara-
tive analysis of indicators of investment attractiveness of the enterprise was conducted. The estimation of a 
financial condition of the enterprises on the basis of a method of rating estimation is determined. The practical 
problems connected with the formation of the investment attractiveness of enterprises are considered: the in-
crease of liquidity of enterprises, bringing the index of the provision of circulating assets with own funds to the 
normative value. A number of solutions are proposed, the implementation of which will ensure an increase in 
the investment attractiveness of companies: optimization of the structure of negotiable and non-negotiable as-
sets, attracting additional funds by owners, changing current dividend policy and reinvesting net profits in the 
company, which, in turn, activates the corporate sector of Ukraine will enable investors to analyze investment 
directions funds, choose the most successful investment projects.
Keywords: investment attractiveness, liquidity, assets, profitability, method of rating estimation.

Постановка проблеми. Залучення інвес-
тицій виступає одним із найефективніших 

та найрозповсюдженіших джерел розширення 
та розвитку підприємств. Вони забезпечують на-
уково-технологічний прогрес, стрімке економіч-
не зростання, збільшення результатів діяльності 
суб’єктів господарювання, та як наслідок – еко-
номіки країни в цілому. 

У структурі залучених засобів підприємства 
чималу роль відіграють інвестиційні ресурси. 
У зв’язку з цим підприємству, як об’єкту інвести-
цій, вкрай важливе забезпечення умов, при яких 
інвестор зможе вкласти кошти в підприємство. 
Виходячи з вище сказаного, все більшої акту-
альності набувають питання, які мають зв'язок 
з отриманням об’єктивної й адекватної оцінки 
цих можливостей, з метою їх подальшого збіль-
шення. Одним із найбільш важливих завдань, 
які стоять перед інвестором є вибір об’єктів вкла-
дення інвестицій, що мають найпривабливіші 
прогнози розвитку, це забезпечить найвищий 

ступінь ефективності інвестицій. При цьому 
суб’єкт господарювання виявляє ініціативу і зна-
ходить інвестора, переконуючи його інвестувати 
грошові кошти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання управління інвестиційною приваб-
ливістю неодноразово обговорювались таки-
ми вченими, як: І.А. Бланк, В.В. Бочаров, 
А.П. Гайдуцький, І.В. Нападовська, Я.Є. Задо-
рожна, Л.П. Дядечко, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, 
Л.С. Валірунова, О.М. Ястремська, О.Д. Данілов, 
Г.М. Івашина, О.Г. Чумаченко.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. При наявності багато чи-
сельних досліджень не установлено єдиного під-
ходу до визначення «інвестиційної привабливос-
ті підприємства». До того ж у ринкових умовах 
завжди можна знайти кращі шляхи оптимізації 
діяльності підприємства, кожна з компаній непо-
вторна та має свої особливості, а тому необхідний 
індивідуальний підхід в аналізі підприємств.
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мета статті. Провести порівняльний ана-

ліз показників підприємств на основі методики 
рейтингової оцінки, запропонувати шляхи під-
вищення інвестиційної привабливості компаній. 

Виклад основного матеріалу. Найважли-
вішим джерелом економічного зростання є ін-
вестиції. При прийнятті інвестиційного рішення 
оцінка інвестиційної привабливості окремого гос-
подарюючого суб’єкта набуває важливого значен-
ня, оскільки підприємства працюють у ринкових 
умовах, де діє конкуренція за освоєння нових рин-
ків збуту готової продукції. Об’єктом управління 
виступає інвестиційна привабливість суб’єкта 
господарювання, управління яким забезпечить 
залучення інвестиційних джерел для інновацій-
ного просування підприємства на прийнятних 
умовах та в необхідних обсягах. Інвестиційна 
привабливість підприємства є об’єктом управлін-
ня, керуючи яким можна залучати інвестиційні 
ресурси для інноваційного розвитку підприємства 
в необхідних обсягах та на прийнятних умовах. 
Вітчизняні підприємства не викликають особли-
вого інтересу для інвесторів в умовах глобалізо-
ваної економіки, це відбувається через невисоку 
конкурентоспроможність на зовнішніх і внутріш-
ніх ринках українських товаровиробників. Слід 
зазначити, що підприємства з недостатньою кон-
курентоспроможністю та низькою прибутковістю 
можуть викликати привабливість для іноземних 
та вітчизняних суб’єктів господарювання за умо-
ви довгострокового розвитку та перспективи упро-
вадження інвестицій.

Інвестування відіграє ключову роль у фунда-
ментальних економічних процесах, що відбува-
ються на підприємствах. Від якісних і кількісних 
характеристик інвестиційних рішень залежить 
виробничий потенціал підприємства, ефектив-
ність його функціонування, галузева і відтво-
рювальна структура суспільного виробництва. 
В теорії не існує загальноприйнятого розуміння 
терміну «інвестиційна привабливість підприєм-

ства». Підприємство повинно максимально під-
вищувати свою інвестиційну привабливість для 
того, щоб інвестор вклав гроші саме в його про-
ект, тому дефініція поняття «інвестиційна при-
вабливість» має суттєве значення при активізації 
інвестиційного процесу, а більш повне його розу-
міння дозволить прискорити процес залучення 
іноземних інвестицій в українські підприємства.

Думки науковців дещо розрізняються, але до-
повнюють одна одну (табл. 1).

В основу проведення інвестиційного аналізу 
суб’єктів господарювання покладено методику 
рейтингової оцінки Це означає, що залучені дві 
ланки показників за допомогою яких розгляда-
ється інвестиційна привабливість при складанні 
рейтингу. Оцінка згідно з методикою рейтин-
гової оцінки відбувається у два етапи. Перший 
етап визначається аналізом обмежень, накла-
дених інвесторами, з ціллю відбору підприємств 
та формування переліку кандидатів, які відпо-
відають викладеним вимогам і конкурують за 
отримання коштів на реалізацію власної інвес-
тиційної програми.

Другий етап передбачає рейтингову оцінку 
підприємства з відібраного списку способом пе-
реліку підприємств у порядку зниження їх інвес-
тиційної привабливості.

Аналіз обмежень ґрунтується на розрахунку 
відповідності чи не відповідності підприємств 
вимогам інвесторів: якщо підприємство відпові-
дає вказаним обмеженням, воно буде включене 
у список, якщо простежуватиметься невідповід-
ність заданим параметрам – підприємство ви-
ключається з подальшого розгляду.

При аналізі інвестиційної привабливості вклю-
чаються відповідні обмежуючі параметри щодо:

– мінімальної рентабельності інвестицій;
– абсолютної окупності інвестицій при задано-

му відсотку за залучення інвестицій.
Рейтингова оцінка провадиться на основі ви-

бору деякого структурного показника, що обчис-

Таблиця 1
Підходи до тлумачення поняття «інвестиційна привабливість підприємства»
Автор інвестиційна привабливість

Л.М. Алєксєєнко [1] узагальнена характеристика переваг та недоліків окремих суб’єктів інвестування  
з точки зору конкретного інвестора згідно зі сформованими ним критеріями

Г.В. Козаченко, 
О.М. Антипов, 
О.М. Ляшенко, 
Г.І. Дібніс [1–3]

інтегральна характеристика підприємства як об’єкта майного інвестування з позиції 
перспектив розвитку (динаміки обсягів продажу, конкурентоспроможності продукції), 
ефективності використання ресурсів і активів, їх ліквідності, стану платоспроможності 
і фінансової стійкості, а також значення низки неформалізованих показників

Н.П. Макарій [3] справедлива кількісна та якісна характеристика зовнішнього та внутрішнього 
середовища об’єкта

С.Ф. Покропивний [4] інтегрована фінансово-економічна оцінка тієї чи іншої фірми як потенційного об’єкта 
інвестування

С.В. Юхимчик, 
С.Д. Супрун [3]

фінансово-майновий стан підприємства, ефективність використання його ресурсів, 
а також якісні характеристики: професійні здатності керівництва, галузева та 
регіональна приналежність підприємства, стадія життєвого циклу, добросовісність 
підприємства як партнера.

В.А. Машкін [4] наявність таких умов інвестування, які впливають на переваги інвестора у виборі 
того або іншого об'єкта інвестування

В.А. Пахомов [5] сукупність характеристик, що дозволяє потенційному інвестору оцінити, наскільки 
той або інший об’єкт інвестицій привабливіше за інші для вкладення коштів

Н.Ю. Трясціна [6] комплекс показників діяльності підприємства, який визначає для інвестора область 
переважних значень інвестиційної поведінки

М.Е. Маленко, 
К.В. Хазанов [6] визначається рівнем доходу, який інвестор може одержати на вкладені кошти

Джерело: розроблено авторами за [1–6]
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люється шляхом додавання зважених репрезен-
тативних коефіцієнтів, які відображають різні 
аспекти стійкості фінансового стану підприєм-
ства та ефективності його діяльності.

Таким чином, при складанні рейтингу ана-
лізуються дві групи фінансових показників, які 
характеризують інвестиційну привабливість. 
У першу з них об’єднані п’ять показників, що 
відображають ефективність діяльності підпри-
ємств, тобто можливість отримання прибутку. До 
другої групи належать п’ять показників, що ви-
значають платоспроможність підприємств, тобто 
надають оцінку ймовірності повернення вкладе-
них коштів.

Показники, які характеризують ефективність 
діяльності підприємства:

1. Рентабельність продажу, що визначається 
шляхом відношення валового прибутку до ви-
ручки від реалізації. Рентабельність продажів 
показує, скільки прибутку генерує одна гривня 
реалізованої продукції. Межі цього показника 
коливаються в залежності від різних чинників, 
наприклад від виду економічної діяльності. Це 
зумовлено різною швидкістю обертання ресурсів, 
особливостями розмірів капіталу, який потрібен 
задля збільшення прибутку та досягнення очіку-
ваних результатів. Простежується безпосередня 
залежність величини коефіцієнта рентабельнос-
ті продукції від складу інвестицій підприємства. 
Тобто при рівних умовах зі зростанням величи-
ни позикового капіталу буде знижуватися рента-
бельність продажів [7]:

Ðïðîä
ÂÏ
×Ä

= ×100%                       (1)

де ВП – валовий прибуток;
ЧД – чистий дохід .
2. Рентабельність активів відображає скільки 

гривень прибутку отримає фірма з одиниці вар-
тості активів не зважаючи на методи залучення 
грошових ресурсів. Обчислюється шляхом відно-
шення чистого прибутку до середньорічної вар-
тості активів. Об’єктивна необхідність застосу-
вання показника обумовлюється тим, що таким 
чином оцінюється ефективність експулатації 
майна підприємства. Це забезпечить отримання 
доходів і в майбутні періоди роботи [7]:

Ðà
×Ï
À

= ×100%,                        (2)

де А – середньорічна вартість активів.
3. Рентабельність оборотних активів. Обчис-

люється шляхом відношення чистого прибутку до 
середньорічної величини оборотних коштів[7]:

Ðîà
×Ï
ÎÀ

= ×100%,                      (3)

де ОА – оборотні активи
4. Рентабельність власного капіталу вира-

ховується як відношення чистого прибутку під-
приємства до величини власного капіталу. Цей 
показник, щ точки зору інвесторів виступає най-
кращою оцінкою результату господарської діяль-
ності, адже інвестори вкладають у підприємства 
свої кошти з ціллю отримання прибутку [7]:

Ðâê
×Ï
ÂÊ

= ×100%,                    (4)

де ВК – власний капітал.

5. Коефіцієнт зносу визначається шляхом від-
ношення суми зносу до середньорічної вартості 
основних засобів та відображає технічний стан 
основних засобів підприємства[7]:

Êçí
Ç

ÎÇ
= ×∑ 100%,                       (5)

де З – знос;
ОЗ – середньорічна вартість основних засобів.
Показники, що характеризують платоспро-

можність підприємства:
1. Коефіцієнт поточної ліквідності відображає 

яка частина поточних може бути погашена під-
приємством за умови мобілізації всіх оборотних 
активів. Якщо ситуація складається таким чи-
ном, коли оборотні активи перевищують корот-
кострокові зобов’язання, то підприємство володіє 
значним обсягом вільних ресурсів, сформованих 
з власних джерел. З точки зору кредиторів такий 
стан є більш прийнятним, оскільки посилюється 
впевненість у погашенні позик. Аналізуючи дане 
явище з точки зору ефективності провадження 
господарської діяльності, відволікання коштів 
у дебіторську заборгованість призводить до змен-
шення суми прибутку[7]:

Ê
ÎÀ
ÏÇï = ,                             (6)

де ÎÀ − оборотні активи;
ÏÇ − поточні зобов’язання.
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності – індикатор 

короткострокової ліквідності компанії, який ви-
мірює здатність компанії вчасно погасити свої 
короткострокові зобов'язання з допомогою висо-
коліквідних активів. [7]:

Ê
ÎÀ Ç
ÏÇ

ÄÇ ÏÔІ ÃÊ
ÏÇëøâ =

−
=

+ + ,          (7)

де ÏÔІ − поточні фінансові інвестиції;
ÄÇ − дебіторська заборгованість;
ÃÊ − грошові кошти та їх еквіваленти.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності відобра-

жає ту частину поточних зобов’язань, який змо-
же погасити підприємство миттєво за рахунок 
наявних грошових ресурсів. Показник вирахову-
ється як відношення найбільш ліквідних активів 
до короткострокових зобов’язань [7]:

Ê
ÏÔІ ÃÊ

ÏÇëàáñ =
+ ,                       (8)

4. Коефіцієнт забезпеченості оборотних ак-
тивів власними коштами відображає ту частину 
оборотних коштів підприємства, що сформована 
за рахунок власного капіталу. Чим вища частка 
власних коштів позичальника в покритті обо-
ротних активів, тим безпечнішим для кредитора 
є укладання кредитних угод [7]:

Êçîà
ÎÀ
ÂÊ

= ,                             (9)

5. Коефіцієнт автономії відображає частку 
власних коштів у загальній сумі шляхів фінан-
сування. За допомогою даного фінансового кое-
фіцієнта можна визначити залежність суб’єктів 
господарювання від зовнішніх джерел фінансу-
вання, це уможливлює здійснення діяльності без 
потреби у залученні позикового капіталу. Даний 
фінансовий показник відображає наскільки фі-
нансові зобов’язання підприємства можуть бути 
покриті за рахунок власного капіталу [7]:
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Êàâò
ÂÊ
Ê

= ,                       (10)

При проведенні дослідження [7] було розро-
блено бальну оцінку параметрів, які знайшли 
місце в рейтинговій оцінці інвестиційної прива-
бливості (табл. 2). Відбувається оцінка величини 
первинного параметра (за визначений рік), по-
тім отриманий бал підлягає коригуванню з ура-
хунком динаміки.

Первинні параметри даної методики наступні.
Оцінки:
– «добре» – 2 бали;
– «задовільно» – 1 бал;
– «в межах допустимого значення» – 0;
– «незадовільно» – мінус 1 бал;
– «дуже незадовільно» – мінус 2 бали.
Коригування на динаміку показників:
– «дуже позитивна» (+50%) – плюс 20%;
– «позитивна» (від +10% до 50%) – плюс 10%;
– «стабільна» (від -10% до +10%) – 0;
– «негативна» (від -50% до -10%) – мінус 10%;
– «вкрай негативна» (менше -50%) – мінус 20%.
Далі проводиться ранжирування підприємств 

відповідно до попередньо розрахованих балів 
і скоригованих з урахуванням динаміки. На 
основі цього складається рейтинг підприємств 
по їх інвестиційній привабливості. Складання 
рейтингу є завершальним етапом оцінки абсо-

лютної та відносної інвестиційної привабливості 
підприємств. Значення полягає в тому, що інвес-
тор отримує кількісне обґрунтування порівняль-
ної прибутковості різних альтернатив вкладення 
фінансових ресурсів з врахуванням обмежуючих 
параметрів та вимог щодо окупності інвестицій.

Рентабельність продаж. Даний показник по-
казує величину чистого прибутку або ж збитку, 
що надходить на підприємство в кожній грив-
ні від продажу продукції, товарів, робіт, послуг 
і визначається відношенням чистого прибутку 
до чистого доходу. Підприємство «Зірка» отримує 
13,3 копійок прибутку, що на 14,5 копійок мен-
ше, ніж на ТОВ «Піонія». Причиною зниження 
цього коефіцієнта може бути ріст витрат на ви-
робництво і реалізацію продукції. Іншою причи-
ною цього може бути падіння загального обсягу 
продажів.

Рентабельність активів показує величи-
ну отриманого прибутку в розрахунку на одну 
гривню активів підприємства, які постійно зна-
ходяться на його балансі. ПАТ «Зірка» отримує 
3,8 копійок прибутку в розрахунку на одну грив-
ню активів, а на ТОВ «Піонія» отримано 24 копі-
йок прибутку в розрахунку на одну гривню акти-
вів. Тобто на ТОВ «Піонія» ситуація гірша, але 
підприємство є прибутковим. Факторами такого 
відставання є неоптимізована структура оборот-
них активів, і зниження суми чистого прибутку.

Таблиця 2
бальна оцінка параметрів інвестиційної привабливості підприємства

Показники
Оцінка

добре задовільно
в межах 

допустимого 
значення

незадовільно дуже 
незадовільно

Рентабельність продажу, % >20 5-20 0-5 -20-0 <-20
Рентабельність активів, % >15 5-15 0-5 -10-0 <-10
Рентабельність власного капіталу, % >45 15-45 0-15 -30-0 <-30
Частка зносу основних засобів, % <20 20-30 30-45 45-60 >60
Рентабельність оборотних активів, % >30 10-30 0-10 -20-0 <-20
Коефіцієнт поточної ліквідності >1,3 1,15-1,3 1-1,15 0,9-1 <0,9
Коефіцієнт швидкої ліквідності >1 0,8-1 0,7-0,8 0,5-0,7 <0,5
Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0,3 0,2-0,3 0,15-0,2 0,1-0,15
Коефіцієнт забезпеченості оборотних 
активів власними коштами, % >22 12-22 0-12 -11-0 <-11

Коефіцієнт автономії, % >50 20-50 10-20 3-10 <3
Джерело: розроблено авторами за [7]

Таблиця 3
рейтингова оцінка інвестиційної привабливості ПАт «зірка» і тОВ «Піонія»

Показники ПАт «зірка» бальна оцінка тОВ «Піонія» бальна оцінка
Рентабельність продажу, % 27,8 2 13,3 1
Рентабельність активів, % 24 2 3,8 0
Рентабельність власного капіталу, % 76,3 2 10,5 0
Частка зносу основних засобів, % 0,51 -1 0,14 2
Рентабельність оборотних активів, % 229,7 2 82 2
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,16 -2 0,08 -2
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,13 -2 0,07 -2
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,00019 -2 0,00018 -2
Коефіцієнт забезпеченості оборотних 
активів власними коштами, % -1,82 2 -1,63 2

Коефіцієнт автономії, % 0,33 1 0,36 1
Сума балів – 4 – 2
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Рентабельність власного капіталу характери-
зує величину отриманого прибутку або збитку, 
отриманого на одну гривню власного капіталу 
підприємства. На другому підприємстві отри-
мано прибуток у розмірі 10,5 копійок на одну 
гривню власного капіталу підприємства, а на  
ПАТ «Зірка» 76,3 копійок прибутку. Тобто даний 
показник підприємства «Піонія» менший на 86%.

Коефіцієнт поточної ліквідності на двох під-
приємствах не може вчасно відповідати за своїми 
поточними зобов'язаннями. В підприємства «Зір-
ка» є 0,13 гривень на кожну гривню поточних 
зобов'язань. А в ТОВ «Піонія» лише 0,07 гривень. 
У разі виникнення системної кризи ліквідності 
компанії можуть бути оголошені банкрутами.

Коефіцієнт швидкої ліквідності знаходиться 
нижче межі нормативного значення, і на кожну 
гривню поточних зобов'язань ПАТ «Зірка» припа-
дає 0,13 гривні високоліквідних оборотних акти-
вів, на фірмі «Піонія» ще менше – 0,07 гривні. Це 
свідчить про низьку платоспроможність компанії.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності не досягає 
нормативного значення на жодному з порівню-
ваних підприємств. Це свідчить про те що компа-
нії не зможуть вчасно погасити борги у випадку, 
якщо термін платежів настане незабаром. 

Негативне значення показника забезпече-
ності оборотних активів власними коштами го-
ворить про те, що весь власний капітал і довго-
строкові джерела спрямовані на фінансування 
необоротних активів і в компанії немає довго-
строкових коштів для формування власного обо-
ротного капіталу.

Компанії значно залежать від позикових ко-
штів. ПАТ «Зірка» здатна фінансувати тільки 
33% активів за рахунок власних коштів, що на 
3% менше значення ТОВ «Піонія».

Методика рейтингової оцінки показа-
ла (табл. 3), що інвестиційна привабливість 
ТОВ «Піонія» нижча на 50% у порівнянні 
з ПАТ «Зірка». Основними причинами стало зни-
ження рентабельності підприємства у звітному 
періоді, а також коефіцієнтів ліквідності.

Висновки і пропозиції. В результаті аналі-
зу підприємств за рейтинговою оцінкою сформо-
вано пропозиції щодо підвищення інвестиційної 
привабливості. Показник рентабельності про-
дажу вказує на ефективність збутового процесу. 
Для підвищення його на ТОВ «Піонія» необхід-
ний аналіз собівартості, щоб знайти причини 
відхилення від нормативного показника, також 
потрібно провести аналіз ринку, щоб з'ясувати 
вплив маркетингових факторів.

Оптимізація структури активів дозволить 
скоротити їх обсяг і підвищити рентабельність 

за умови, що обсяг генерованого прибутку підви-
щиться або залишиться на попередньому рівні. 
З огляду на те, що рентабельність активів фор-
мується під впливом всіх внутрішніх і зовнішніх 
факторів, резерви підвищення показника мо-
жуть знаходитися у всіх сферах роботи компанії. 
Загалом, необхідно працювати в напрямку зни-
ження суми витрат і підвищення доходів.

З огляду на формулу розрахунку рентабель-
ності власного капіталу, можемо стверджувати, 
що зниження суми власного капіталу, за умови, 
що ефективність роботи компанії залишиться 
на попередньому рівні, призведе до підвищення 
рентабельності власного капіталу. Зниження ви-
робничих, збутових та інших витрат дозволить 
підвищити чистий прибуток, як і активізація ро-
боти з нарощування доходу. Тому робота в цьому 
напрямку дозволить підвищити рентабельність 
власного капіталу.

Якщо компанії не вистачає основних засобів, 
то, їх необхідно придбати. У випадку, якщо зайві 
основні засоби відволікають фінансові ресурси, то 
рішення про їх продаж необхідно добре продума-
ти. Слід врахувати такі фактори, як очікуваний 
попит на продукцію або послуги в майбутньому, 
очікуваний рівень інфляції, фактичну і очікува-
ну кількість інновацій в найближчі роки в галу-
зі, здатність наростити обсяг виробництва і збуту 
за рахунок витіснення конкурентів та інше.

Для підвищення значення поточної ліквід-
ності двом компаніям необхідно працювати 
в напрямку підвищення суми оборотних акти-
вів і зниження суми поточних зобов'язань. Для 
зниження суми поточних зобов'язання можна, 
наприклад, домовитися про надання кредитних 
коштів на більш тривалий період часу.

Те ж саме стосується і показників швидкої 
ліквідності: слід працювати в напрямку збіль-
шення суми високоліквідних активів і зниження 
суми поточних активів.

Для коригування показника абсолютної лік-
відності компанії можуть залучити позикові ко-
шти, реалізувати частину зайвих активів для 
збільшення суми найбільш ліквідних активів.

Для підвищення показника забезпеченості 
оборотних активів власними коштами в компа-
ніях можна оптимізувати структуру оборотних 
і необоротних активів, залучити додаткові кошти 
власників, змінити поточну дивідендну політику 
і реінвестувати чистий прибуток в компанію.

Оскільки ситуація з платоспроможністю уже 
порушена, то бажаним заходом є вкладання до-
даткових коштів власниками або залучення сто-
роннього інвестора. Це забезпечить відповідний 
рівень коефіцієнта автономії. 
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