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два питання, 20 балів – вирішення  

       ситуаційного завдання 

Перелік допоміжних матеріалів:  фінансова звітність підприємств 

 

 

Орієнтований перелік питань: 

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

2. Методологічні принципи, функції та основні етапи фінансового аналізу 

підприємства. 

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

4. Види фінансового аналізу та класифікація економічних показників, що 

використовуються у фінансовому аналізі. 

5. Сучасна методика оцінювання фінансових звітів: горизонтальний, вертикальний 

метод, трендовий метод, аналіз відносних показників, порівняльний метод, 

факторний метод та метод Дюпон-каскад. 

6. Фінансова  звітність  як  інформаційна  база  фінансового  аналізу підприємства. 

7. Бухгалтерський баланс як найважливіша форма фінансової звітності. 

8. Характеристика складу і структури балансу. 

9. Аналіз структури активів і пасивів балансу. 

10. Основні функції та цілі аналізу власного капіталу. Поняття залученого капіталу. 

11. Поняття фінансової стійкості. Показники оцінки фінансової стійкості. 

12. Визначення абсолютних показників фінансової стійкості та їхній аналіз. 

13. Аналіз відносних показників фінансової стійкості.  

14. Сутність ліквідності та платоспроможності і їх значення при оцінці фінансового  

стану  підприємства.   

15. Система показників ліквідності: методика їх розрахунку. 

16. Зміст та основні напрямки здійснення аналізу платоспроможності підприємства. 

17. Система критеріїв оцінки платоспроможності підприємства. 

18. Умови визнання підприємства неплатоспроможним.  

19. Сутність  кредитоспроможності  та  необхідність  її  оцінки. 

20. Аналіз кредитоспроможності підприємства. 

21. Сутність грошового потоку та необхідність його аналізу. 

22. Аналіз руху грошових коштів прямим методом; джерела інформації при 

використанні прямого методу.  

23. Аналіз руху грошових коштів непрямим методом. 

24. Сутність ділової активності підприємства та показники, що її характеризують. 



25. Поняття прибутковості. Показники ефективності використання капіталу, аналіз 

прибутковості. 

26. Фактори, які впливають на прибуток підприємства. 

27. Аналіз оборотності капіталу: показники швидкості оборотності капіталу. 

28. Показники рентабельності і коефіцієнт оборотності капіталу. 

29. Сутність ефекту фінансового важеля. 

30. Поняття, сутність та значення левериджу в оцінці ефективності інвестиційної 

політики підприємства та ступеня виробничого і фінансового ризику. 

31. Взаємозв’язок фінансового левериджу і фінансового ризику. 

32. Аналіз рівнів виробничого, фінансового та виробничо-фінансового левериджу.  

33. Сутність фінансового ризику та необхідність його аналізу.  

34. Класифікація фінансових ризиків за ознаками та по видах. 

35. Заходи зниження фінансового ризику.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор               Васечко Л.І. 

Завідувач кафедри     Рамський А.Ю. 

 

 
 


