Програмові вимоги до іспиту з дисципліни
«ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»
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Мета, зміст і завдання фінансового аналізу
Метод, методика і прийоми фінансового аналізу
Інформаційна база фінансового аналізу
Загальна характеристика фінансової звітності
Аналіз загального капіталу підприємства
Аналіз джерел формування засобів
Аналіз активів (майна) підприємства
Фінансовий аналіз і прогнозування: інструменти ефективного
прийняття рішення.
Загальний аналіз балансу та порядок аналітичного групування активів,
капіталу і зобов’язань.
Основні види аналізу фінансової звітності: горизонтальний,
вертикальний, трендовий та коефіцієнтний аналіз.
Аналіз якісних структурних змін активів та зміни валюти балансу.
Аналіз та оцінка структури та змін оборотних (мобільних) активів.
Аналіз ефективності управління та використання власного оборотного
капіталу (чистого робочого капіталу), оцінка достатності для
функціонування підприємства. Розрахунок коефіцієнтів мобільності
активів.
Економічний зміст та аналіз платоспроможності і ліквідності.
Аналіз джерел фінансування діяльності підприємства: власного і
позикового капіталу.
Аналіз ділової активності підприємства за допомогою якісних та
кількісних критеріїв. Коефіцієнтний аналіз показників ділової
активності: коефіцієнтів оборотності, коефіцієнтів швидкості обороту.
Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансових результатів
діяльності підприємства.
Аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів
Факторний аналіз прибутку
Аналіз рентабельності
Загальний порівняльний аналіз доходів та витрат, горизонтальний,
вертикальний аналіз.
Операційний аналіз прибутку – як метод управління діяльністю
підприємства.
Аналіз валового прибутку, фінансового результату від операційної
діяльності, фінансового результату звітного року.
Факторний аналіз валового та операційного прибутку.
Аналіз прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності
підприємства.
Аналіз виробничого левериджу. Граничний аналіз та оптимізація
прибутку.
Коефіцієнтний аналіз прибутковості капіталу.
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Методика аналізу грошових потоків за видами діяльності:
операційною, інвестиційною та фінансовою.
Аналіз грошових потоків у результаті операційної діяльності. Аналіз
факторів, які впливають на синхронізацію грошових потоків.
Коефіцієнтний аналіз руху грошових коштів. Коефіцієнти результатів
діяльності. Коефіцієнти достатності.
Ретроспективний аналіз обсягу, структури та динаміки інвестицій.
Аналіз руху грошових коштів від інвестиційної діяльності.
Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції та ризику.
Аналіз руху грошових коштів від фінансової діяльності.
Зміст, завдання та інформаційні джерела аналізу операційної діяльності
підприємства.
Аналітична оцінка доцільності додаткового замовлення на основі
маржинального аналізу.
Значення фінансової стійкості
Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
Аналіз відносних показників фінансової стійкості
Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства
Сутність платоспроможності та ліквідності
Ступені ліквідності активів підприємства
Аналіз ліквідності балансу
Аналіз показників ліквідності
Аналіз показників абсолютної ліквідності
Аналіз показників відносної ліквідності
Загальна оцінка ділової активності підприємства
Аналіз показників ділової активності підприємства
Аналіз ефективності інвестиційних проектів
Аналіз інвестицій в цінні папери
Суть і мета проведення комплексного фінансового аналізу
Методика проведення комплексного фінансового аналізу

