
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ з «Фінансового аналізу» 

 

1. Сутність і значення фінансового аналізу: його основні цілі, 

завдання, особливості. 

2. Предмет, об’єкт та суб’єкти фінансового аналізу. 

3. Класифікація видів фінансового аналізу. 

4. Групи показників, що характеризують фінансовий стан 

підприємства. 

5. Формалізовані та неформалізовані методи фінансового аналізу. 

6. Основні типи моделей фінансового аналізу. 

7. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства. 

8. Місце фінансового стану в організаційній структурі підприємства. 

9. Фактори, які впливають на фінансовий стан підприємства. 
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10. Класифікація прийомів фінансового аналізу. 

11. Структура фінансового аналізу. 

12. Кількісні методи фінансового аналізу. 

13. Перелік та сутність фінансової звітності, що використовується в 

фінансовому аналізі. 

14. Основні вимоги, що використовуються до складання фінансової 

звітності. 

15. Значення балансу для фінансового аналізу, його склад та 

структура. 

16. Економічна оцінка балансу підприємства. 

17. Загальна характеристика звіту про фінансові результати. 

18. Призначення, структура та послідовність складання звіту про 

рух грошових коштів. 

19. Структура та призначення звіту про власний капітал. 

20. Показники статистичної та бухгалтерської звітності, що 

використовуються у фінансовому аналізі. 



21. Зміст, завдання та основні напрями аналізу оборотних активів 

підприємства. 

22. Структура оборотних коштів підприємства. 

23. Показники ефективності використання оборотних коштів 

підприємства та методика їх розрахунку. 

24. Фактори, що впливають ефективності використання оборотних 

коштів підприємства. 

25. Економічна сутність і структура майна підприємства. 

26. Порівняльний аналіз динаміки, складу і структури активів 

підприємства. 

27. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів та 

основних засобів. 

28. Факторний аналіз фондовіддачі. 

29. Аналіз динаміки складу і структури джерел фінансових ресурсів. 

30. Фактори, що впливають на співвідношення власних і залучених 

коштів. 

31. Аналіз складу, структури, оборотності кредиторської 

заборгованості. 

32. Оцінка ефективності використання власного і залученого 

капіталу. 

33. Цілі та призначення фінансового аналізу в процесі управління 

грошовими активами. 

34. Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових 

коштів. 

35. Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових коштів. 

36. Основні причини невідповідності величини грошових потоків 

сумі отриманого прибутку. 

37. Сутність ліквідності та платоспроможності, їх значення для 

суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки. 

38. Зміст і послідовність аналізу ліквідності та платоспроможності 



підприємства; основні стадії оцінки. 

39. Система показників оцінки ліквідності: методика їх розрахунку, 

економічна інтерпретація. 

 40. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів 

діяльності підприємства. 

41. Аналіз формування чистого прибутку. 

 


