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ТЕМА 6. АНАЛІЗ ПОПИТУ, СТАНУ РИНКУ І ОБСЯГІВ  

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ПІДПРИЄМСТВА   

  

Система показників і чинники, що визначають рівень попиту на продукцію і 

послуги.   

Вивчення функцій кривих попиту, його цінової еластичності з метою 

прийняття управлінських рішень.   

Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції і послуг.   

Аналіз виконання зобов'язань по зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства.   

Оцінка конкурентноздатності підприємства на зовнішніх ринках і ефективності 

експортних операцій.   

Обґрунтування резервів збільшення реалізації  

  

Питання для контролю знань:  

1. За який період проводиться аналіз реалізації продукції?   

2. Які показники розраховуються в процесі проведення аналізу?   

3. Охарактеризуйте чинники, що впливають на зміну обсягу продажів.   

4. Назвіть принципові положення, що характеризують економічний зміст 

попиту.   

5. Намалюйте графік попиту.   

6. Які об'єктивні чинники формування попиту Ви знаєте, дайте 

характеристику?   

7. Які суб'єктивні чинники визначають рівень попиту на продукцію і послуги?   

8. У чому полягають задачі аналізу виконання договірних зобов'язань з 

постачання?   
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9. Дайте оцінку задачам аналізу виконання зобов'язань по 

зовнішньоекономічній діяльності підприємства.   

10. Як визначається конкурентноздатність підприємства на зовнішніх ринках?   

11. Виходячи з чого формується результат про ефективність експортних 

операцій?   

12. Який зміст підсумкового аналізу виручки від реалізації продукції і послуг?   

  

Ключові слова  

Обсяг реалізованої продукції – критерій оцінки виробничої діяльності 

підприємства, результативний показник взаємодії пропозиції та попиту.  

Роздрібний товарооборот  - реалізація товарів населенню для особистого 

споживання в обмін на його грошові доходи. Державні замовлення виражають 

потреби держави у поставках продукції для задоволення суспільних потреб 

на прискорення науково-технічного прогресу.  

Прямі договори поставки – найпрогресивніша форма поставки споживачам 

підприємствами-виробниками і підприємствами оптової торгівлі.  
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Рис. 15   Основні завдання аналізу реалізованої продукції  

  

 
  

Рис. 16  Зв’язок між показниками товарної продукції, обсягу відвантаженої 

продукції і реалізованої товарної продукції  

  

І. Група виробничих факторів  

  

   Рівень виконання плану виробництва товарної продукції  

   Якість продукції  

   Асортиментно-структурні зрушення у випуску продукції  

Основні завдання аналізу реалізованої продукції   

Здійснення  
контролю за  
основ ни ми  
резуль та - 
тами  
діяльності   

Виявлення і  
оцінка досяг ну - 
тих резуль татів  
у звіт но му  
періоді  у  
порівнянні з  
попередніми  
періодами   

Виявлення  
впливу різ них  
факто рів на  
роз виток  
обся гу  
реалізації    

Розробка  
конк ретних  
заходів під ви - 
щення об ся гів  
реалі за ції  
продукції  
( послуг )   

Обсяг реалізованої продукції  

к н У У У Z      

Залишки відв анта же - 

ної продукції на  
початок періоду  У н 

  

Обсяг відвантаженої  
продукції   

У = Х н    Х  + -   Х к 
  

Залишки відванта же - 

ної продукції на  
кінець періоду  У к 

  

Залишок продукції  
на складі на початок  
періоду  Х н 

  

Обсяг випущеної  
товарної продукції  Х 

  

Залишок продукції  
н а складі на кінець  
періоду  Х к 
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Ритмічність випуску продукції  

   ІІ. Фактори, пов’язані з роботою відділу збуту і складів  

Рівень забезпеченості кадрами, устаткуванням і відповідними 

складськими приміщеннями  

Загальний рівень організації роботи з маркетингу (у т.ч. її 

ритмічність)  

Величина портфелю замовлень  

Стан і комплектність залишків готової продукції на складі  

Забезпеченість тарою та упаковкою  

Наявність договорів на поставку і дотримання їх умов при 

відвантаженні продукції покупцям  

Дотримання умов співпраці з транспортними установами  

 ІІІ. Фактори, пов’язані з транспортуванням продукції  

Відповідність кількості і видів транспортних засобів потребам 

підприємства  (зроблених замовлень і договірних домовленостей)  

Ритмічність подачі транспортних засобів  

Придатність наданих транспортних засобів для завантаження 

відповідних видів продукції  

Дотримання термінів перевезень та інших договірних умов  

ІV. Фактори, пов’язані з роботою фінансового та інших підрозділів підприємства     

Вибір форм розрахунків з покупцями  

Своєчасність і якість оформлення платіжних документів, а також стан 

контролю за їх сплатою Вивчення платоспроможної здатності покупців 

і можливих форм співпраці з ними  

Своєчасність та якість оформлення санкцій за порушення зобов’язань 

по сплаті боргів покупцями та іншими установами  
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V. Інші чинники   

  

Терміни документообігу, якість опрацювання документів в установах 

банку  

  

Зміна цін і кон’юнктури ринку, рішення арбітражних судів щодо позовів  

Зміни митних правил і загального законодавства тощо  

  

 
  

Рис. 18  Завдання аналізу виконання договорів поставки  

  

 

ТЕМА 8. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЮ  

ПРОДУКЦІЇ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 . Аналіз вико нан ня  
замовлень за  
асортимен том  
вироблю ваної  
продукції   

. Аналіз вико 3 нан ня  
замовлень за якістю  
вироблю ваної  
продукції   

. Аналіз виконання за 4 мов лень за  
поставками продукції у  

встановлений час   

5 . Аналіз наслід ків  
ви конання  
замовлень за  
постав ками  
продукції   

1 . Аналіз обґрунто - 

ваності та ефек - 

тив нос ті форму - 

вання портфелю  
замовлень   

Завдання аналізу  
виконання  
договорів  
поставки   
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Витрати і собівартість продукції.   

Види витрат, класифікація і напрямки аналізу.   

Аналіз витрат за видами: матеріальними, на заробітну плату, 

загальногосподарськими.   

Аналіз собівартості окремих видів продукції.   

Чинники формування собівартості і резерви її зниження.   

Зміст і методи оперативного аналізу витрат на виробництво і збут продукції.   

  

Питання для контролю знань:  

1. Які показники є об'єктами аналізу собівартості продукції?   

2. Дайте оцінку прямих і непрямих витрат підприємства.   

3. Назвіть елементи витрат підприємства.   

4. Обґрунтуйте класифікацію витрат підприємства в залежності від обсягу 

виробництва.   

  

  

5. Охарактеризуйте роль показника - витрати на гривню товарної продукції.  

Які чинники впливають на його рівень.   

6. Визначите блок-схему факторної системи зарплати на виробництво 

продукції.   

7. Дайте характеристику і визначте задачі аналізу комплексних статей 

витрат.   

8. Який зміст і методи оперативного аналізу витрат на виробництво і збут 

продукції.   

9. Назвіть джерела і суть методики визначення резервів зниження 

собівартості продукції.   
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Ключові слова  

Собівартість продукції – це виражена у грошовій формі сукупність витрат з 

виробництва та реалізації.  

Прямі затрати – це затрати на виробництво продукції, обсяг яких змінюється 

залежно від змін обсягів виробництва і реалізації продукції (матеріальні 

затрати і затрати на оплату праці. Накладні затрати – це затрати, які пов’язані 

з виробництвом декількох видів продукції непропорційно до змін обсягів 

виробництва і реалізації продукції (витрати з утримання й експлуатації 

устаткування, загальновиробничі і загальногосподарські витрати та ін.).  

  

  

 
  

Рис. 26  Основні завдання аналізу собівартості продукції  

  

  

Основні завдання аналізу  

соб івартості продукції   

Оцінка вико - 

нан ня плану за  
собівартістю  
продукції в ці - 

ло му по під - 

при ємству, а  
також за окре - 

мими видами  
продукції   

Розрахунок  
впливу факто - 

рів на відхи - 

лен ня фактич - 

них витрат від  
планових   

Виявлення ре - 

зервів знижен - 

ня собівар тос - 

ті та роз робка  
заходів з їх  
мобілізації   
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Рис. 27  Об’єкти аналізу собівартості продукції  

До матеріальних затрат належить вартість:  

- сировини і матеріалів;  

- покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів;  

- робіт і послуг виробничого характеру, що виконуються сторонніми 

підприємствами чи неосновними підрозділами даного підприємства;  

- придбаного палива;  

- придбаної енергії всіх видів;  

- втрат від нестачі матеріальних цінностей у межах норм природного убутку.  

До витрат на оплату праці належать:  

- основна заробітна плата основного виробничого персоналу підприємства, 

нарахована робітникам і службовцям за тарифними ставками, відрядними 

розцінками, посадовими окладами, надбавками і доплатами у розмірах не 

вище встановлених чинним законодавством, включаючи індексацію 

заробітної плати;  

Об’єкти  
аналізу  

собівартості  
продукції   

Окремі  
елементи та  
статті затрат   

Собівартість  
окремих  

видів  
продукції   

Собівартість  
порівняної  
товарної  
продукції   

Затрати на  
1   гривню  
товарної  
продукції   

Повна собівартість  
товарної продукції  

в цілому та за  
елементами затрат   
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- витрати на оплату праці позаштатних робітників, які виконують роботи, 

пов’язані з виробництвом продукції.  

Відрахування на соціальні заходи формуються із обов’язкових відрахувань на 

соціальне страхування.  

Амортизаційні відрахування визначаються за затвердженими нормами на 

повне відновлення фондів відносно їх балансової вартості, включаючи також 

прискорену амортизацію їх активної частини.  

До інших затрат належать:  

- платежі на обов’язкове страхування майна й окремих категорій 

працівників;  

- оплата відсотків за короткотермінові кредити й позики;  

- затрати на сертифікацію і збут продукції;  

- плата за оренду об’єктів у межах норм їх амортизації на повне відновлення;  

- плата за пожежну і сторожову охорону та ін. Мета аналізу собівартості 

продукції  

інформаційне забезпечення і всебічна оцінка 

досягнутих результатів з формування затрат +  

обґрунтування управлінських рішень  

  

Рис. 28  Мета аналізу собівартості продукції  

 
  

Принципи аналізу собівартості  
продукції   

Системність   Комплексність   Кібернетичний підхід   
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Рис. 29  Принципи аналізу собівартості продукції  

  

Системний підхід до аналізу собівартості передбачає:  

- установлення місця і ролі показника собівартості в оцінці досягнутої 

ефективності виробництва;  

- розробку принципової схеми аналізу на основі класифікації факторів і 

резервів зниження собівартості;  

- визначення методів вимірювання факторів і резервів зниження 

собівартості;  

- встановлення основних напрямків використання виявлених резервів 

раціонального використання виробничих ресурсів у поточному і 

перспективному плануванні собівартості. Комплексність аналізу 

собівартості продукції проявляється у 3-х напрямках:  

1. – у процесі аналізу враховуються не лише економічні, а й технічні, 

соціальні, технологічні та інші фактори;  

2. – у більш тісній ув’язці цілей і завдань з цілями управління і планування;  

3. – у багаторівневому аспекті аналізу.  

Кібернетичний підхід передбачає розгляд об’єктів як системи, що складається 

з елементарних перетворювачів інформації.  
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Рис.  30  Загальна модель економічного аналізу собівартості продукції  

  

Узагальнюючий аналіз  

показників собівартості   продукції   

Аналіз затр ат на  
1 грн. това рної  

продук ції   

Аналіз  вико нан - 

ня ко шторису  
витр ат на  

вироб ництво  
прод укції   

Аналіз  собівартості  
пр одукції за  

кальк уляційними  
статт ями витрат  

( прям і і накладні )   

Ана рмативної  ліз но 
мування  зи фор ба 
т на  затра 

виробн ицт во   

тості  Аналіз собівар 
продукції на р івні  
внутрішньови роб - 

ничих підрозд ілів  
підприємств а    

Аналіз кінцевих фінансових результатів  
зміни собівартості продукції   
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Рис. 31  Основні складові повної собівартості  

 
  

ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ   

ВИРОБНИЧА  
СОБІВАРТІСТЬ   

ПОЗАВИРОБНИЧІ  
ЗАТРАТИ   

   сирови на і матеріали   

   куповані ви ро би,  
напів фабри кати й  
послуги   

   зарплата ос нов на  
вироб ни чих робітників   

   зарплата до дат кова  
вироб ни чих робіт ників   

   відрахування на  
соціальне страхування   

   затрати на утри мання  
й експлуатацію ма шин  
і обладнання   

   зага льновиробничі  
затрати   

   загальногосподарські  
затрати   

  
Фактори, що впли ва ють на  

собівартість порівняної продукції   

обсяг  
виробництва   

структура  
виробництва   Ресурсоємність  

продукції   

ціни і тарифи  
на ресурси   
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Рис. 32  Взаємозв’язок чинників, що впливають на рівень затрат на 1грн. товарної 

продукції   

  

 

  

Рис. 33  Факторна система прямих матеріальних затрат  

 
  

Рис. 34  Факторна система зарплати на виробництво продукції  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прямі матеріальні затрати на  
виробництво проду кції (МЗ)   

Обсяг вироб - 

ництва товарної  
продукції   

Структура  
товарної  
продукції   

Рівень затрат на  
одиницю  
продукції   

Витрати сировини і  
матеріалів на одиницю  

продукції   

Середня вартість  
одиниці сировини і  

матеріалів   

Сума зарплати на  
виробництво продукції ( ЗП)   

Обсяг виробництва  
продукції ( V ВП)   

Структура  
виробництва (УД 

і 
)   

Питома зарплата на  
одиницю продукції (ПЗП)   

Трудомісткість  
продукції (УТМ)   

Рівень оплати праці  
за 1чол. - год. (ОП)   
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ТЕМА 9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І  

РЕНТАБЕЛЬНОСТІ  

  

Питання для поглибленого вивчення теми:  

Фінансовий результат і його показники.   

Прибуток, його види і порядок розрахунку.   

Аналіз прибутку і вплив чинників на його розмір.   

Оцінка упущених можливостей збільшення прибутку і причин цього.   

Аналіз розподілу прибутку й ефективності його використання.   

Аналіз показників рентабельності і резерви його росту.   

Особливості аналізу фінансових результатів в умовах інфляції.   

  

Питання для контролю знань:  

1. Дайте визначення прибутку.   

2. Які основні задачі аналізу фінансових результатів діяльності 

підприємства.   

3. Перерахуйте види прибутку, використовувані при аналізі.   

4. Які  чинники  впливають  на  балансовий  прибуток 

підприємства?   

5. У чому полягає нейтралізація інфляційного чинника при аналізі 

фінансових результатів?   

6. Які чинники впливають на прибуток від реалізації продукції і послуг?  

Методика розрахунку їхнього впливу.   

7. Які  основні  джерела  позареалізаційних  фінансових 

результатів?   

8. Який порядок розподілу прибутку підприємства?   
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9. У чому полягає методика аналізу використання прибутку?   

10. Які чинники визначають розміри відрахувань у фонди підприємства?   

11. Назвіть показники рентабельності, який порядок їхнього розрахунку й 

аналізу?   

12. Які чинники впливають на рентабельність виробничої і підприємницької 

діяльності?   

13. Визначте основні джерела резервів зростання прибутку і рентабельності.   

Ключові слова  

Прибуток – різниця між виручкою від реалізації продукції і витратами на 

виробництво та її продаж.  

Рентабельність – показник, що характеризує відносний ступінь прибутковості 

підприємства або продукції, що виробляється.  

 
  

Рис. 35  Завдання аналізу фінансових результатів і рентабельності Інформація 

для проведення аналізу:  

- форма №2 “Звіт про фінансові результати та їх використання”;  

х  Завдання аналізу фінансови 
результатів і рентабельності   

оцінка ви ко - 

нання пла ну  
за при бут - 

ком у цілому  
і у розрізі  
окремих ви - 

дів при бут - 

ків і збитків   

вивчення  
динаміки  
фінансових  
результатів  
за ряд років   

визначення  
впливу ос - 

нов них чин - 

ників на змі - 

ну суми при - 

бутку від  
реалізації  
товарної  
продукції   

підрахунок  
резе рвів  
зрос тання  
прибутку і  
рентабель - 

ності   

Оцінка рівня  
рентабель - 

ності про - 

дукції і під - 

приємства    
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- форма №1 “Баланс підприємства”;  

- дані бухгалтерського обліку, робочих матеріалів фінансового відділу та 

юрисконсульта підприємства.  

 
Рис. 36   Факторний аналіз прибутку  
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Рис. 37 Основні джерела позареалізаційних фінансових результатів  

  

 
  

Рис. 38   Розрахунок резервів збільшення прибутку  від реалізації 

продукції  

  

 

Основні джерела  
позареалізаційних  

фінансових результатів   

Прибуток від  
дольової участі  
в спільних  
підприємствах   

Прибуток від  
здачі в орен у  д 
землі і ос нов - 

них засобів   

Одержані і  
видані пені  
і штрафи   

Доходи і збитки  
від валютних  
операцій   

Доходи по ак - 

ціям, облі га ці - 

ям, депозитам   

Збитки від  
стихійного  
лиха   

  
В 

  -      

Резерви збільшення суми прибутку   

Збіл ьшення обсягу  
реал ізації продукції   

Підвищення  
цін   

Зниження  собівар тості  
ї продукції товарно   

Підвищення якості  
товарної продукції   

Пошук  
найбі льш  
вигідних  

ринків збуту   

Реалізація в  
оптимальні строки   
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ТЕМА 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА   

  

Характеристика бухгалтерського балансу як основного джерела оцінки 

фінансового стану підприємства.   

Аналіз складу і структури активу балансу, основних і оборотних коштів і 

матеріальних запасів.   

Аналіз структури пасивів підприємства.  Склад джерел засобів і їхній вплив 

на фінансові результати підприємства.   

Показники фінансової стійкості.  Методи їхнього визначення й оцінка 

досягнутого рівня.   

Оцінка й аналіз ліквідності підприємства.   

Система показників платоспроможності підприємства, їх аналіз.  

Оцінка прибутковості господарської діяльності.   

  

Аналіз показників ефективності управління.   

Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства.   

  

Питання для контролю знань:  

1. Що розуміється під фінансовим станом підприємства?   

2. Охарактеризуйте види фінансового стану підприємства.   

3. Які показники використовуються для оцінки стійкості фінансового стану 

підприємства?   

4. У чому різниця між внутрішнім і зовнішнім аналізом фінансового стану 

підприємства?   

5. За якими розділами групуються статті активу і пасиву балансу?   
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6. Як у результаті аналізу структури пасиву балансу дати оцінку ринкової 

стійкості підприємства?   

7. Обгрунтуйте оцінку ринкової активності підприємства при аналізі активів 

підприємства.   

8. Як визначити ділову активність підприємства?   

9. Які показники характеризують швидкість оборотності капіталу?   

10. У чому полягає ефект фінансового важеля?  Від яких чинників він 

залежить?   

11. Назвіть показники платоспроможності і кредитоспроможності 

підприємства.   

12. Як визначити запас фінансової стійкості (зони безпеки) підприємства?   

Ключові слова  

Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма 

показниками характеристика якості його діяльності. У найбільш 

концентрованому вигляді фінансовий стан підприємства можна визначити як 

міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і 

ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної 

господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за 

своїми зобов’язаннями.  

Фінансова сталість підприємства – це такий стан його фінансових ресурсів, їх 

склад і використання, які забезпечують розвиток підприємства на основі росту 

прибутку, власних коштів, при збереженні платоспроможності і 

кредитоспроможності в умовах ринкових відносин.  

Ліквідність – вимір можливостей підприємства зі сплати заборгованості, тобто 

можливість підприємства погасити короткотермінові зобов’язання за рахунок 

своїх поточних активів.  
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Платоспроможність – міра покриття підприємством запозичених коштів, тобто 

здатність підприємства використовувати свої зовнішні короткострокові і 

довгострокові зобов’язання, використовуючи свої активи.  

Прибутковість  –  співвідношення  прибутку  з 

 вкладеними коштами.  

Ефективність використання активів (майна) – міра ефективності  

використання наявних активів 

використання власних коштів.  

  

  

(майна),  ефективність  

Завдання аналізу фінансового стану  

Перевірка  Перевірка від- Виявлення  Розробка захозабезпеченості  повідності 

 можливостей і  дів з оптиміпідприємства  джерел фінан- резервів най-

 зації структуфінансовими  сових ресурсів  більш раціо- ри фінансових 

ресурсами  напрямкам їх  нального ви- ресурсів і використання  користання 

 подальшого їх фінансових  ефективного ресурсів  використання  

  

Рис. 39  Завдання аналізу фінансового стану  

  

Головним джеелом інформації для проведення аналізу фінансового 

стану підприємства є баланс підприємства, дані форми №2 “Звіт про 

фінансові результати і їх використання”.  

  

  

  

  

 



    

   
21  

  

  Вихідні дані аналізу 

фінансового стану  

  

  

  Попередня  Активи  

  оцінка фінансового -

 ПасивиМайно    стану 

 Запаси і   витрати 

Фінансові 

показники: 

баланс підприємства, 

звіт про фінансові 

результати і їх 

використання  

Динаміка абсолютних 

і відносних 

фінансових 

показників 

підприємства   

  

  

  
Оцінка поточності і 

очікуваної 

ліквідності. Значення 

коефіцієнта 

ліквідності  

Аналіз ліквідності 

балансу 

підприємства   
 

  

 

Аналіз фінансової 

сталості  
 Тип фінансової 

сталості  

 

Аналіз фінансових  
коефіцієнтів    

Абсолютне значення  
коефіцієнтів на по ча - 

ток і кінець аналізо - 

ван ого періоду   
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Аналіз фінансових 

результатів 

діяльності, 

рентабельності і 

ділової активності 

підприємства    

 Динаміка показників 

прибутку, 

рентабельності і ділової 

активності на початок і 

кінець аналізованого 

періоду  

 

  

Рис. 41  Схема аналізу фінансового стану підприємства   
Основні стадії погіршення фінансового стану 

підприємства  

хиткий фінансовий стан – несвоєчасне  

повернення кредитів банку, затримання окре- 

мих платежів бюджету, постачальникам тощо  

скрутний фінансовий стан – регулярна і  

значна несплата боргів, постійна неплатоспро- 
можність і відсутність вільних грошових коштів  

критичне погіршення фінансового стану  

(банкрутство) – нерентабельність виробництва, зупинка 

його, наявність великої заборгованості  

  

Рис. 42  Основні стадії погіршення фінансового стану підприємства   
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Рис. 43  Основні причини фінансових ускладнень  

Основні причини фінансових ускладнень   

Накопичення  
не виправданих  
залишків товар - 

но - матеріальних  
цінно стей на  
складах підпри - 

ємства    

Погіршення  
показників  
виробничої  
діяльності   

Затримання  
реалізації  
продукції   

Зниження рен - 

табельності ви - 

робництва, суми  
прибутків і  
обігових коштів   

Втрати обігових  
коштів через не - 

зважені управ - 

лінські рішення   

Вилучення  кош - 

тів у підприєм - 

ства адміністра - 

тивним, судо - 

вим, подат ко - 

вим або інфля - 

ційним шляхом   
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Рис. 44  Типи фінансової сталості   

Типи фінансової сталості   

Абсолютна   Нормальна    Нестійке  
фінансове  
положення    

Кризове  
положення    

Власні або  
о бо ротні кош - 
ти забез пе чу - 
ють за па си і  
затрати   

Запаси і за - 
трати забез пе - 
чуються  
власними обо - 
ротними та  
довго стро - 
ковими  
позиковими  
коштами   

Запаси і за - 
трати забез пе - 
чуються  
власними обо - 
ротними,  
довго стро - 
ковими, ко - 
рот костроко - 
вими пози ко - 
ви ми коштами   

Запаси і за - 
трати не за - 
без пе чують ся  
джере ла ми  
форму вання   

Групи коштів за ступенем їх ліквідності   

Швидколіквідні   Високої та  
середньої  

ліквідності   

Малоліквідні   Неліквідні   

1 .Грошові  
кошти у касі  
та на рахун ках  
у банках   

.Цінні папери 2   

.Векселі на 3 - 

дійних під при - 

ємств   

1 .Дебіторська  
заборгованість  
поточного  
характеру   
2 .Запаси гото - 

вої продукції  
на складі   
3 .Покупні  
товари   

1 .Виробничі  
за паси ресур - 

сів підпри єм - 

ства    
2 .Залишки  
незавершеного  
виробництва   
3 .Витрати  
май бутні х  
періодів   
4 .Прострочені  
суми дебітор - 

ської заборго - 

ваності   

1 .Основні  
засоби   

.Довгостро 2 - 

ко ві фінансові  
вкладення   

.Інші  3 
позаоборотні  
активи   
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Рис. 45  Групи коштів за ступенем їх ліквідності  

 
  

Рис. 46  Групування залучених джерел формування коштів підприємства   

Залучені кошти   

Короткострокові    
( розділ ІІІ пасиву )   

Довгострокові позики та інші  
кошти (розділ ІІ пасиву)   

Короткострокові    
позики банку   

Кредиторська  
заборгованість   

Поточні  
п озики   

  

Прострочені  
позики   

  

Поточна  
заборгованість   

  

Суми, не спла - 

чені в строк   
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