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Перелік допоміжних матеріалів:  немає 

 

Орієнтований перелік питань: 

 

1. Класифікація показників, що використовуються у фінансовому аналізі.  

2. Види фінансового аналізу.  

3. Методи фінансового аналізу, їх класифікація. Формалізовані та 

неформалізовані методи.  

4. Типи моделей, що використовуються у фінансовому аналізі.  

5. Зміст та методологія здійснення експрес-аналізу фінансового стану 

підприємства.  

6. Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу 

підприємства.  

7. Зміст, структура та призначення основних форм фінансової звітності.  

8. Склад і структура бухгалтерського балансу, його значення для 

фінансового аналізу.  

9. Методи фінансового-аналітичного оцінювання балансу підприємства.  

10. Основні напрями аналізу фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 

11. Методи аналізу майна підприємства.  

12. Аналіз наявності та стану основних фондів і нематеріальних активів.  

13. Аналіз впливу ефективності використання необоротних активів на 

фінансові результати діяльності підприємства. Факторний аналіз 

фондовіддачі.  

14. Аналіз забезпечення підприємства оборотними коштами.  

15. Сутність, цілі, основні завдання та напрями аналізу фінансових потоків 

підприємства.  

16. Основні завдання та методологія здійснення аналізу дебіторської 

заборгованості.  

17. Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування. 



18. Аналіз структури капіталу. Характеристика факторів, що впливають на 

співвідношення власних і залучених коштів.  

19. Аналіз динаміки складу та структури джерел формування фінансових 

ресурсів на підприємстві.  

20. Аналіз складу та структури власного капіталу підприємства.  

21. Аналіз кредиторської заборгованості.  

22. Сутність ліквідності та платоспроможності підприємства та їх значення 

при оцінці фінансового стану підприємства.  

23. Зміст та послідовність аналізу ліквідності підприємства.  

24. Система показників ліквідності: економічна інтерпретація та методика 

їх розрахунку. 

25. Аналіз платоспроможності підприємства за основними критеріями. 

Оцінка можливості відновлення (втрати) платоспроможності.  

26. Власний оборотний капітал як абсолютний показник ліквідності і 

платоспроможності: основні етапи його аналізу.  

27. Моделі прогнозування банкрутства підприємства та особливості їх 

застосування. 

28. Сутність фінансової стійкості та стабільності підприємства.  

29. Основні фактори, що впливають на стійкість фінансового стану 

підприємства. 

30. Напрямки аналізу фінансової стійкості підприємства.  

31. Кількісна оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз 

абсолютних показників фінансової стійкості.  

32. Класифікація грошових потоків підприємства.  

33. Відносні показники аналізу грошових потоків підприємства.  

34. Сутність, значення та завдання аналізу фінансової активності 

підприємства.  

35. Аналіз відносних показників фінансової стійкості підприємства.  

36. Порівняння управлінського та фінансового обліку.  

37. Організація фінансового обліку на підприємстві.  

38. Класифікація витрат для оцінки запасів та визначення фінансового 

результату.  

39. Групування і облік витрат за економічними елементами.  

40. Групування і облік витрат за статтями калькуляції.  

41. Об'єкти обліку витрат, об'єкти калькулювання.  

42. Характеристика рахунків для обліку матеріальних витрат.  

43. Характеристика рахунків для обліку витрат на оплату праці.  

44. Характеристика рахунків для обліку відрахувань на соціальні заходи.  

45. Мета та методи аналізу «витрати, обсяг, прибуток»  

46. Аналіз «витрати, обсяг, прибуток» на основі прибутку після 

оподаткування.  

47. Точка беззбитковості та її розрахунок за допомогою рівнянь.  

48. Аналіз чутливості прибутку до змін обсягу діяльності.  

49. Аналіз «витрати, обсяг, прибуток» в умовах виробництва декількох 

видів продукції. 



50. Податок на додану вартість: облік на підприємстві та податкове 

адміністрування. 

51. Податок на прибуток: облік на підприємстві та податкове 

адміністрування.  

52. Податок на доходи фізичних осіб: облік на підприємстві та податкове 

адміністрування.  

53. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності.  

54. Сутність, види та класифікація податків і зборів. 

55. Заповнення та подання декларації з єдиного податку фізичними 

особами. 

56. Класифікація доходів за Податковим кодексом України. 

57. Заповнення та подання декларації з єдиного податку юридичними 

особами. 

58. Класифікація витрат за Податковим кодексом України. 

59. Податкова декларація: реквізити, порядок заповнення. 

60. Групи платників єдиного податку. 

61. Виправлення помилок у декларації з податку на прибуток підприємства  

62. Додатки до декларації з податку на прибуток підприємства, їх 

взаємозв’язок. 

63. Порядок отримання та скасування свідоцтва з ПДВ. 

64. Порядок отримання та скасування свідоцтва з єдиного податку. 

65. Загальнодержавні податки і збори: загальна характеристика. 

66. Місцеві податки і збори: загальна характеристика. 

67. Значення та завдання аналізу формування фінансових результатів 

діяльності підприємства.  

68. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

69. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності.  

70. Факторний аналіз показників рентабельності.  

71. Аналіз рентабельності підприємства. Система показників 

рентабельності, формули їх розрахунку та характеристика.  

72. Сутність комплексної оцінки фінансового стану підприємства.  

73. Методи узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства.  

74. Методи рейтингової оцінки фінансового стану підприємства 

75. Порівняння управлінського та фінансового обліку.  

76. Облік фінансових та капітальних інвестицій.  

77. Методи оцінки інвестиційних проектів та програм.  

78. Суть бюджетування. Види бюджетів.  

79. Складання та взаємоузгодження бюджетів.  

80. Контроль за виконанням бюджетів та аналіз відхилень.  

81. Поняття центрів відповідальності, їх класифікація. 

82. Податок на додану вартість: облік на підприємстві та податкове 

адміністрування. 

83. Відображення в обліку ПДВ.  

84. Інвестиційні проекти та стадії їх аналізу.  



85. Форми та порядок заповнення і подання податкової звітності з податку 

на додану вартість. 

86. Відображення в обліку податку на прибуток. 

87. Виправлення помилок у звітності з податку на додану вартість. 

88. Відображення в обліку єдиного податку. 

89. Акцизний податок за Податковим кодексом України, порядок 

складання та подання звітності  

90. Відображення в обліку розрахунків за податками та платежами. 

91. Відображення в обліку витрат підприємства.  

92. Відображення в обліку доходів підприємства. 

 

 

 

Екзаменатор              Соболєва-Терещенко О.А. 

 

Завідувач кафедри    Рамський А.Ю.  

 


