Тематика курсових робіт з дисципліни “Фінансовий аналіз”:
1. Методи та показники оцінки фінансового стану підприємства.
2. Методи та показники оцінки фінансового стану комерційного
банку.
3. Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства.
3. Аналіз кредитоспроможності підприємства.
4. Рейтингова оцінка кредитних можливостей позичальника.
5. Методи оцінки ефективності використання майна і капіталу
підприємства.
6. Оцінка рівня самоокупності підприємства.
7. Факторний аналіз динаміки прибутковості підприємства.
8. Система показників рентабельності підприємства та методи їх
оцінки.
9. Оцінка впливу системи оподаткування на фінансовий стан
підприємства.
10. Особливості оцінки фінансового стану акціонерних товариств.
11. Особливості оцінки фінансового стану спільних підприємств.
12. Особливості оцінки фінансового стану малих та середніх
підприємств.
13. Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємств.
14. Оцінка ризикованості інвестиційних проектів.
15. Взаємозв'язок управлінського та фінансового аналізу.
16. Методи і прийоми фінансової роботи та фінансового аналізу.
17. Сутність експрес-аналізу фінансового стану підприємства.
18. Сутність деталізованого аналізу фінансового стану підприємства.
19. Внутрішній аналіз стану активів промислового підприємства.
20. Фінансовий аналіз короткострокової заборгованості.
21. Аналіз структури джерел коштів та ефективності їх використання.
22. Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства.
23. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві.
24. Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості.

25. Аналіз оборотності товарно-матеріальних активів.
26. Аналіз звичайної діяльності підприємства.
27. Оцінка ефективності формування та використання фінансових
ресурсів.
28. Фінансовий аналіз як основа фінансового прогнозування.
29. Оцінка дохідності (рентабельності) підприємства.
30. Аналіз ліквідності балансу підприємства.
31. Аналіз активів підприємства.
32. Аналіз пасивів підприємства.
33. Оцінка платоспроможності підприємства.
34. Оцінка ефективності портфеля цінних паперів.
35. Оцінка структури капіталу акціонерного капіталу.
36. Аналіз ділової активності підприємства.
37. Оцінка структури операційних витрат підприємства.
38. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності.
39. Аналіз оборотності оборотних активів підприємства.
40. Аналіз фінансових результатів підприємства.
41.Оцінка рівня беззбитковості або потенційного банкрутства
підприємства.
42. Оцінка зовнішніх та внутрішніх факторів фінансового добробуту
фірми.
43. Аналіз формування та розподілу прибутку підприємства.
44. Факторний аналіз і шляхи максимізації прибутку від oпераційної
діяльності.
45. Фінансово-операційний аналіз та шляхи підвищення
рентабельності підприємства.
46. Аналіз впливу зовнішнього середовища на фінансову діяльність
фірми.
47. Вплив внутрішнього середовища на фінансову діяльність
фірми.
48. Аналіз звітів про фінансові результати роботи підприємства.
49. Прогнозування фінансового стану підприємства на основі,
аналізу фінансових коефіцієнтів.
50. Оцінка результатів фінансової діяльності та рекомендації щодо

аналізу фінансового стану підприємства.
51. Методи перевірки бухгалтерських звітів.
52. Аналіз основних засобів підприємства.
53. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання.
54. Аналіз реалізації та рентабельності продукції.
55. Оцінка власного капіталу підприємства.
56. Аналіз фінансових вкладень та їх ефективності.
57. Оцінка рівнів, динаміки і структури фінансових результатів
діяльності підприємства.
58. Особливості аналізу прибутковості підприємства в умовах
інфляції.
59. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського
обліку.
60. Аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу, потоків
грошових коштів.
61. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства на
основі аналізу його ділової активності.
62. Взаємозв'язок факторів, джерел та кінцевих результатів роботи
фірми.
63. Факторний аналіз рівнів рентабельності фірми.
64. Аналіз оборотності й ефективності використання нематеріальних
активів.
65. Аналіз оборотності й ефективності використання основних
засобів.
66. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

