
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 

1. Абсолютна фінансова стійкість підприємства оцінюється наявністю 

2. Актив балансу складається з розділів 

3. Активи - це ресурси суб'єкта господарювання, що використовуються ним з 

метою 

4. Активи підприємства 

5. Активи представляють собою 

6. Активна частина основних засобів на більшості підприємств включає: 

7. Акція - це: 

8. Аналіз фінансового стану підприємства на основі інформації, що приведена в  

9. Баланс - звіт за допомогою якого аналізується: 

10. В пасиві балансу відображаються: 

11. В практиці аналізу виокремлюють групи чинників, що регулюють 

фінансову  

12. Валовий прибуток від основної діяльності розраховується шляхом 

віднімання від: 

13. Валові активи включають: 

14. Валові обертові активи це: 

15. Вартість  інвестованого капіталу відображена в: 

16. Вертикальний (структурний) аналіз використовується для потреби: 

17. Використання прямого методу розрахунку обертових коштів 

передбачає розрахунок 

18. Випереджання темпів зростання чистого грошового потоку від 

операційної  

19. Випередження темпів зростання чистого грошового потоку від 

операційної  

20. Відповідно до НП(С)БО 1 актив балансу структуризовано на такі 

розділи: 

21. Відповідно до Податкового кодексу  в нашій державі основні засоби, 

поділяються на таку кількість груп 

22. Відхилення від загальноприйнятої залежності формалізованої форми 

"золотого правила економіки підприємства" не свідчить про зниження його 

ділової активності у таких випадках 

23. Власний капітал підприємства розміщений у: 

24. Власний капітал підприємства розраховується як: 

25.  Власний капітал розраховують як: 

26.  Власні обертові активи відносять до групи: 

27. Власні обертові кошти підприємства спрямовують на: 

28.  Горизонтальний прийом аналізу передбачає: 

29.  Дебіторська заборгованість підприємства регулюється: 

30. Дескриптивні моделі мають: 

31.  Джерелами покриття поточних активів є: 

32. Для нестійкого фінансового стану підприємства характерно, що 

33. Для потреб оцінювання продуктивності праці використовують 

показники: 

34. До власних джерел капіталу підприємства належать: 

35.  До власних джерел фінансування діяльності відносять: 



36. До другої групи активів ліквідності включають: 

37. До Звіту про рух грошових коштів не включаються: 

38. До матеріальних активів належать ті, які: 

39. До ненормованих оборотних коштів відносять: 

40. До неформалізованих методів фінансового аналізу належать: 

41.  До обертових активів підприємства відносяться: 

42. До пасивної частини необертових активів відносять: 

43. До першої групи активів ліквідності включають: 

44.  До показників, що характеризують структуру капіталу, відносять: 

45.  До постійних обертових активів відносять: 

46.  До складу інвестованого капіталу включають: 

47. До чинників І-го рівня фінансової стійкості відносять: 

48. Додаткова потреба в обертових коштах покривається за допомогою: 

49. Доля матеріальних витрат у собівартості продукції розраховується 

шляхом: 

50. Дослідження змін обсягу змінних і постійних витрат засвідчують, що 

вони можуть відбуватися внаслідок: 

51. Другий розділ Звіту про рух грошових коштів містить інформацію за 

допомогою якої оцінюються: 

52. Другий тип фінансової стійкості носить назву: 

53. Економічна ефективність використання капіталу на підприємстві 

оцінюється за допомогою таких показників: 

54.  Ефективність використання фінансових ресурсів характеризують такі 

показники: 

55. За допомогою методу групувань сукупність досліджуваних одиниць: 

56. За допомогою способу фінансових коефіцієнтів оцінюється 

кредитоспроможність клієнта та аналізується: 

57. За допомогою фактора рентабельності продажу оцінюють: 

58. За формою функціонування виокремлюють такі групи активів: 

59. За характером джерел формування виокремлюють активи: 

60. За характером обслуговування активи підприємства поділяють на : 

61. Завдяки досягненню пропорційності між коефіцієнтами прибутковості 

та фінансової стійкості досягається: 

62. Загальний підсумок активу балансу має дорівнювати сумі: 

63. Залежно від сформованої ступені ліквідності статті активу балансу 

умовно поділяють на: 

64. Застосування вертикального аналізу дає можливість: 

65.  Звіт про рух грошових коштів поділяється на: 

66.  Звіт про фінансові результати складається з такої кількості розділів: 

67. Змінний капітал - це та частина капіталу, яка використовується для 

придбання: 

68. Зміст ідеальної стратегічної моделі полягає в тому, що: 

69.  Значення коефіцієнта матеріальних витрат більше за одиницю 

засвідчує про: 

70. Зношення основних засобів внаслідок їх виробничого використання 

називають: 



71. Зношення основних засобів, що є результатом бездіяльності, під 

впливом сил природи називають: 

72.  Зовнішній фінансовий аналіз має такі особливості: 

73. Зовнішнім чинником регулювання фінансової стійкості є рівень 

інфляції, який призводить до: 

74. Зростання обсягу умовно-постійних витрат підприємства в структурі 

собівартості 

75. Зростання фондовіддачі засвідчує про: 

76. Інтегральний прийом аналізу використовується для потреб оцінки 

впливу: 

77. Капіталовіддачу розраховують шляхом: 

78. Кваліфікований актив - це основний засіб, що: 

79. Кількість обертань грошових коштів за період розраховують як 

відношення: 

80. Кількість обертань дебіторської заборгованості розраховують як 

відношення     

81. Коефіцієнт фінансування дорівнює частці від ділення: 

82. Коефіцієнт  реальної вартості обертового капіталу підприємства 

розраховують  як відношення 

83. Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюють як відношення: 

84. Коефіцієнт вибуття необертових активів розраховується шляхом: 

85.  Коефіцієнт вилучення обертових активів у дебіторську заборгованість 

розраховують як відношення 

86. Коефіцієнт забезпеченості підприємства власними обертовими 

коштами розраховують: 

87.  Коефіцієнт завантаження оборотних засобів дає можливість оцінити: 

88. Коефіцієнт маневреності власного капіталу, це співвідношення між: 

89. Коефіцієнт незалежності розраховують як: 

90. Коефіцієнт оберненості капіталу використовують для оцінки: 

91. Коефіцієнт оберненості розраховують як: 

92.  Коефіцієнт оновлення необертових активів розраховується шляхом 

ділення: 

93. Коефіцієнт покриття є: 

94. Коефіцієнт прибутковості обертових коштів є: 

95.  Коефіцієнт придатності основних засобів розраховується шляхом: 

96. Коефіцієнт рентабельності інвестованого капіталу розраховують як 

відношення: 

97. Коефіцієнт участі грошей у обертовому капіталі розраховують як 

відношення: 

98. Коефіцієнт фінансового ризику засвідчує про сформоване 

співвідношення між обсягом: 

99. Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) розраховують як 

відношення: 

100.  Коефіцієнт фінансової залежності розраховують як відношення: 

101.  Коефіцієнт фінансової стійкості розраховують як відношення вартості: 

102. Коефіцієнт фінансування дорівнює частці від ділення: 



103. Компромісна стратегічна модель означає, що необертові активи, 

системна частина поточних активів і половина варіаційної частини поточних 

активів покриваються: 

104. Кредитоспроможність клієнтів банку оцінюється шляхом поділу їх на 

класи. Умовно їх поділяють на 

105. Критичне значення (норматив) коефіцієнта фінансової автономії 

становить: 

106. Ліквідність залежить від наявності на підприємстві: 

107. Майно, що належить суб'єкту підприємницької діяльності, яке 

відображене в його балансі називається: 

108. Матеріаловіддача розраховується шляхом: 

109. Матеріаловіддача характеризує: 

110. Матеріаломісткість характеризує: 

111.  Мета фінансового аналізу  формується: 

112.  Методи фінансового аналізу поділяють на: 

113. Мультиплікативну модель розраховують шляхом: 

114.  Надходження коштів від дебіторів слід відображати у складі: 

115.  Найважливішою умовою  рентабельності підприємства є: 

116.  Накопичений капітал представляє собою: 

117.  Наявність власного обертового капіталу на підприємстві визначається 

як: 

118.  Необертові активи мають назву: 

119.  Необоротні активи (основний капітал) підприємства це: 

120. Необоротні активи приймають участь у відтворювальному процесі: 

121.  Нормативні моделі  використовуються в основному для потреб: 

122.  Обертові активи відображаються у таких розділах активу балансу: 

123.  Обертові активи мають назву: 

124.  Обертові активи низької ліквідності включають: 

125.  Обертовість виробничих запасів розраховується як відношення: 

126.  Оборотний капітал перебуває в обігу: 

127. Обсяг власного капіталу підприємства відображають у розділі балансу: 

128. Обсяг власного обертового капіталу підприємства є розрахунковим 

показником, який показує ту частину власного капіталу підприємства, яка є 

129. Обсяг коштів, які потрібно сплатити підприємству за використання 

залучених фінансових ресурсів, називається 

130. Обсяг постійних обертових активів регламентуються: 

 


