
Питання до іспиту з предмету «Фінансовий аналіз» 

1.               Сутність і роль фінансового аналізу в ринковій економіці. 

2.               Види та завдання фінансового аналізу. 

3.          Фінансовий стан підприємства як об’єкт управління і предмет 

фінансового аналізу. 

4.          Послідовність проведення аналітичного процесу та класи-

фікація методів фінансового аналізу. 

5.               Значення, функції обліку та фінансової звітності у фінан-

совому аналізі. 

6.          Значення бухгалтерського балансу у фінансовому аналізі та 

необхідність його перетворення в аналітичний баланс. 

7.               Інфляція і її вплив на фінансовий стан підприємства. 

8.               Методи усунення впливу інфляції на бухгалтерську 

звітність. 

9.          Загальна оцінка фінансового стану підприємства. 

10.    Методика аналізу стану, структури майна підприємства та 

джерел його формування. 

11.    Значення та завдання аналізу основних фондів і нематеріальних 

активів. 

12.    Методика аналізу стану та руху основних фондів і немате-

ріальних активів. 

13.    Методика аналізу ефективності використання основних фондів 

та нематеріальних активів. 

14.    Значення та завдання аналізу оборотних активів. 

15.    Аналіз структури та руху оборотних активів. 

16.    Аналіз джерел формування оборотних активів. 

17.    Аналіз оборотності поточних активів. 

18.    Аналіз ефективності їх використання оборотних активів. 

19.    Аналіз стану та оборотності дебіторської та кредиторської 

заборгованості. 



20.    Поняття власних оборотних коштів і аналіз їх наявності. 

21.    Поняття грошового потоку та його значення для фінансової 

діяльності підприємства. 

22.    Класифікація вихідних грошових потоків підприємства, їх 

характеристика й аналіз. 

23.    Балансовий метод оцінки грошових надходжень. 

24.    Процентний метод оцінки грошових потоків. 

25.    Сутність ліквідності та платоспроможності, їх значення для 

оцінки фінансового стану. 

26.    Методика аналізу ліквідності балансу. 

27.    Порядок розрахунку показників платоспроможності та методи їх 

оцінки. 

28.    Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства. 

29.    Сутність і значення фінансової сталості. 

30.    Абсолютні показники фінансової сталості. 

31.    Порядок розрахунку коефіцієнтів фінансової сталості і методи їх 

оцінки. 

32.    Сутність і завдання оцінки кредитоспроможності підприємств. 

33.    Методики оцінки кредитоспроможності: вітчизняні та зарубіжні 

моделі. 

34.    Значення й методи аналізу капіталу підприємства. 

35.    Методика аналізу ефективності використання власного капіталу 

підприємства. 

36.    Ефект фінансового важеля та його використання в фінансовому 

аналізі. 

37.    Аналіз капітальних інвестицій. 

38.    Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів. 

39.    Методи оцінки інвестиційних проектів. 

40.    Аналіз фінансових інвестицій. 



41.    Фундаментальний аналіз цінних паперів. 

42.    Методика оцінки інвестиційної якості акцій. 

43.    Формування фінансових результатів. 

44.    Сутність і завдання оцінки кредитоспроможності підприємства. 

45.    Тестування підприємств як позичальників за методиками 

комерційних банків України. 

46.      Сутність і основні завдання аналізу прибутку та 

рентабельності. 

47.    Методика аналізу рівня, динаміки та структури фінансових 

результатів підприємства. 

48.    Факторний аналіз прибутку основного виду діяльності. 

49.    Аналіз взаємозв’язку обсягу реалізації, витрат і прибутків. 

50.    Методика оцінки виробничого левериджу. 

51.    Методика факторного аналізу показників рентабельності. 

52.    Порядок розрахунку показників ділової активності, їх сутність, 

економічний зміст, методи побудови і розрахунку. 

+53.    Сутність та необхідність комплексного оцінювання фінан-

сового стану підприємства. 

54.    Поняття та структура інформаційної бази комплексного аналізу, 

система вимог до неї. 

55.    Методика інтегральної оцінки фінансового стану та визначення 

рейтингу. 

 

 

 


