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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна  обов’язкова дисципліна

Семестр 6

Кількість кредитів  5

Загальна кількість годин 150

Кількість модулів 2

Лекції, годин 30

Практичні/ семінарські, годин 45

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 75

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 5

самостійної роботи студента 5

Вид контролю Екзамен, курсова робота

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування системи знань з  теоретичних питань організації аналізу 
господарської діяльності підприємства його методології, практичних навичок здійс-
нення аналізу підприємств, організацій. установ.

Завдання - вивчення теоретичних основ аналізу господарської діяльності 
підприємства; дослідження методу і методичних прийомів аналізу господарської 
діяльності; вивчення видів аналізу та його інформаційного забезпечення; 
дослідження методики аналізу маркетингової діяльності підприємства; вивчення 
методики аналізу виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг); дослідження 
послідовності аналізу з використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці; 
вивчення методики аналізу використання матеріальних ресурсів підприємства; 
розуміння методичних прийомів аналізу забезпеченості підприємства основними 
засобами та ефективності їх використання; вивчення методики аналізу витрат та 
фінансових результатів підприємства; дослідження послідовності аналітичного 
дослідження фінансового стану підприємства; надання знань щодо організації і 
проведення аналізу господарської діяльності підприємства з метою визначення 
резервів підвищення ефективності його роботи.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль
Змістовий модуль 1:  Теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємства

Тема 1. Зміст, предмет і завдання аналізу 
господарської діяльності 9 2 3 4

Тема 2. Метод і методичні прийоми  ана-
лізу господарської діяльності 10 2 4 4

Тема 3. Види аналізу, інформаційна база
та способи обробки економічної 
інформації

10 2 4 4

Разом за змістовим модулем 1 29 6 11 12

Змістовий модуль 2: Методика аналізу господарської діяльності

Тема 4. Аналіз маркетингової діяльності 10 2 4 4

Тема 5. Аналіз виробництва і реалізації
продукції ( робіт, послуг)

12 4 4 4

Тема 6. Аналіз використання трудових
ресурсів і витрат на оплату праці 14 4 6 4

Тема 7. Аналіз використання матеріаль-
них ресурсів підприємства 10 2 4 4

Тема 8. Аналіз основних засобів 10 2 4 4

Тема 9. Аналіз витрат підприємства 12 4 4 4

Разом за змістовим модулем 2 68 18 26 24

Змістовий модуль 3: Практичний аспект аналізу результатів діяльності та фінансового стану 

підприємства
Тема 10. Аналіз фінансових результатів
діяльності підприємства 12 4 4 4

Тема 11. Аналіз фінансового стану
підприємства 11 2 4 5

Разом за змістовим модулем 3 23 6 8 9

Модуль 2

Курсова робота 30 30

Разом за  модуль 2 30 30

Усього годин 150 30 45 75

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1. Семінар – дискусія 
Зміст, предмет і завдання аналізу господарської діяльності 3

2. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Метод і методичні прийоми  аналізу господарської діяльності 4

3.
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Види аналізу, інформаційна база та способи обробки економічної 
інформації

4

4. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Аналіз маркетингової діяльності 4

5. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)

4



6. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці 6

7. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства 4

8. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Аналіз основних засобів 4

9. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Аналіз витрат підприємства 4

10. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 4

11. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Аналіз фінансового стану підприємства 4

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.

2. Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою.

3. Добір статистичної, податкової, бухгалтерської інформації щодо діяльності 
промислових підприємств Дніпропетровської області.

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-
ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємства

Семінар – дискусія 
Зміст, предмет і 
завдання аналізу 

господарської 
діяльності

4

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Аналіз господарської 
діяльності підприємства як функція управління. 

Значення аналізу господарської діяльності в управлінні 
підприємствами як методу обґрунтування прийнятих 

управлінських рішень. Предмет аналізу господарської 
діяльності його об’єкти, суб’єкти та основні категорії. 
Завдання аналізу господарської діяльності. Місце  

аналізу господарської діяльності в системі наук, його 

зв’язок з іншими науками. 

Джерела [1-10]. [14-16]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  

дискусія, фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Метод і методичні 
прийоми  аналізу 

господарської 
діяльності

4

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Метод і методичні 
прийоми аналізу господарської діяльності, їх класифі-
кація. Прийом порівняння і порядок його застосування 

в аналізі. Прийом середніх та відносних показників. 

Графічний спосіб в аналізі. Прийом угруповання в   

аналізі. Використання моделювання в аналізі. 
Елімінування як метод розрахунку впливу факторів. 

Балансові зіставлення. Статистичні методи, що застосо-
вуються в аналізі. Соціологічні методи та їх характерис-
тика. Економіко-математичні методи в аналізі госпо-
дарської діяльності. Узагальнення результатів аналізу. 

Поняття про резерви, їхнє виявлення, класифікація. 

Основні принципи пошуку резервів. 

Джерела [1-10]. [19-20]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Види аналізу, 

інформаційна база 
та способи 

обробки економіч-
ної інформації

4

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Значення інформації, її 
характеристика і класифікація. Перевірка вірогідності 
джерел інформації, які використовуються в аналізі гос-
подарської діяльності. Класифікація видів та напрямів 

аналізу господарської діяльності. Техніко-економічний 

або управлінський аналіз та його характеристика. 

Оперативний аналіз та особливості його методики. 

Порівняльний або міжгосподарський аналіз: особли-
вості його проведення та спрямованість на пошук 

резервів виробництва. Принципи та послідовність про-
ведення функціонально - вартісного аналізу. Зміст і 
інформаційна база фінансового аналізу. Характеристика 

системного або комплексного аналізу. Стратегічний 

аналіз діяльності підприємства: характеристика та поря-
док здійснення. Маржинальний аналіз та його мето-

дика. SWОТ – аналіз і інституційний аналіз та їх прак-
тичне використання. 

Джерело [1-10]. [21]. 

2. Самотестування. 

3.Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач. 

4. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Разом змістовий 
модуль 1

12

Змістовий модуль 2. Методика аналізу господарської діяльності

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Аналіз маркетин-
гової діяльності 

4

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань:  Значення та завдання 

аналізу маркетингової діяльності. Аналіз попиту на 

продукцію і формування портфеля замовлень. Оцінка 

ризику продукції, яка не користується попитом. Аналіз 

ринків збуту продукції. Аналіз цінової політики  

підприємства. Аналіз конкуренто-спроможності 
продукції. 
Джерело [1-10]. [21]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Аналіз вироб-

ництва і реалізації 
продукції (робіт, 

послуг)

4

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань:  Напрямки, завдання 

та джерела інформації аналізу виробництва і реалізації 
продукції (робіт, послуг). Загальна оцінка виконання 

виробничої програми. Аналіз асортименту і структури 

продукції. Аналіз комплектності і ритмічності випуску 

продукції. Аналіз якості продукції. Аналіз реалізації 
продукції та оцінка впливу факторів на її зміну. Оцінка 

виконання зобов’язань з постачання продукції. 
Узагальнення результатів аналізу виторгу від реалізації 
продукції. Підрахунок резервів збільшення реалізації 
продукції. 
Джерело [1-10]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Аналіз вико-

ристання трудових 
ресурсів і витрат 
на оплату праці

4

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань:   Значення, мета, 

основні напрямки аналізу трудових ресурсів. Задачі 
аналізу та джерела інформації, необхідні для його про-
ведення. Аналіз забезпеченості підприємства трудо-
вими ресурсами, їх склад, структура та рух. Аналіз 

використання робочого часу. Аналіз показників продук-
тивності праці. Аналіз формування і використання 

коштів на оплату праці. 
Джерело [1-10]. [19-20]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Аналіз викори-

стання матеріаль-
них ресурсів 
підприємства

4

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Значення, завдання та 

джерела аналізу використання матеріалів у вироб-

ництві. Аналіз забезпеченості підприємства матеріаль-
ними ресурсами. Аналіз ефективності використання 

матеріальних ресурсів. 

Джерело [1-10]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Значення, завдання та 

джерела аналізу використання основних засобів. Аналіз 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Аналіз основних 

засобів

4

забезпеченості підприємства основними засобами, їх 

складу, структури і руху. Аналіз технічного стану 

основних засобів. Аналіз узагальнюючих показників 

ефективності використання основних засобів. Аналіз 

ефективності використання виробничого устаткування. 

Джерело [1-10]. [21]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Аналіз витрат 
підприємства 

4

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Значення, показники, 

завдання та джерела аналізу витрат на виробництво та 

реалізацію продукції. Аналіз обґрунтованості та вико-
нання бюджету витрат операційної діяльності підпри-
ємства. Загальна оцінка динаміки та структури витрат 

на 1 грн. продукції. Аналіз прямих витрат підприєм-

ства. Аналіз накладних витрат підприємства. 

Визначення резервів зниження собівартості продукції. 
Джерело [20-21]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач. 

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Разом змістовий 
модуль 2

24

Змістовий модуль 3. Практичний аспект аналізу результатів діяльності та фінансового стану 

підприємства

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Аналіз фінансових 
результатів діяль-

ності підприємства

4

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Значення, завдання та 

джерела аналізу фінансових результатів. Аналіз і оцінка 

рівня та динаміки показників прибутку. Аналіз рівня 

беззбитковості. Аналіз і оцінка виробничого і фінансо-
вого левериджу. Аналіз використання прибутку. 

Методика підрахунку резервів збільшення прибутку і 
рентабельності. 
Джерело [1-10]. [20-21]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Аналіз фінансо-

вого стану 
підприємства 

5

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення  питань: Значення аналізу 

фінансового стану в оцінці господарської діяльності 
підприємства. Аналіз активів підприємства. Аналіз 

пасивів підприємства. Аналіз фінансової стійкості під-
приємства. Аналіз платоспроможності підприємства. 

Особливості оперативного економічного аналізу фінан-
сового стану підприємства. 

Джерело [1-10]. [19-21]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Разом змістовий 
модуль 3

9

Модуль 2

Курсова робота 30
Підготовка курсової роботи за затвердженою темати-
кою та графіком виконання

Захист курсової роботи



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Разом 75

7. Результати навчання

1. Розуміння теоретичних основ організації аналізу господарської діяльності підприємства

2. Знання інформаційної бази та особливостей організації аналізу господарської діяльності

3. Знання методики аналізу господарської діяльності підприємства

4. Знання методики аналізу фінансового стану підприємства

5. Уміння працювати над джерелами економічної інформації для загальної оцінки стану аналі-
зованого підприємства, динаміки його розвитку

6. Уміння використовувати дедуктивний і індуктивний методи дослідження економічних 
явищ іта процесів

7. Розуміння причин і наслідків економічних процесів на підприємстві

8. Уміння обчислювати економічні показники і користуватися ними при оцінці діяльності 
підприємства

9. Уміння визначати відхилення в економічних показниках та встановлювати їхні причини

10. Розуміння факторів, що вливають на формування економічних показників та взаємозв’язок 
між ними

11. Уміння узагальнювати резерви поліпшення економічних показників діяльності 
підприємства

12. Уміння роботи економічно грамотні висновки за результатами аналізу господарської діяль-
ності підприємства

13. Уміння розробляти пропозиції з підвищення ефективності діяльності підприємства на під-
ставі реалізації виявлених резервів

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійне опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання

 Екзамен.



10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 1 1 2

Тема 2 1 2 1 4

Тема 3 1 2 1 3 7

Разом 

змістовий 

модуль1

3 4 3 3 3 16

Змістовий модуль 2

Тема 4 1 2 1 4

Тема 5 1 2 1 4

Тема 6 1 2 1 4

Тема 7 1 2 1 4

Тема 8 1 2 1 4

Тема 9 1 2 1 4

Разом 

змістовий 

модуль 2

6 12 6 3 27

Змістовий модуль 3

Тема 10 1 1 2

Тема 11 1 1 2

Разом 

змістовий 

модуль 3

2 2 3 7

Усього 

модуль 1
11 16 11 3 9 50

Модуль 2

Курсова 

робота
100 100

Усього 

модуль 2
100 100



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і 
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
під-биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
за-вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і 
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.

3. Комплекти індивідуальних завдань.

4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.



12. Рекомендована література

Основна

1. Аналіз господарської діяльності:  [навч. посіб.]/ [за заг. ред. І.В. Сіменко, 
Т.Д. Косової] – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 384 с.

2. Гринів Б.В. Економічний аналіз торгівельної діяльності: [навч. посіб.]/ 
Б.В. Гринів. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.

3.

Економічний аналіз : [навч. посіб]. / [М. А.Болюх, В. З. Бурчевський, 
М. І. Горбаток, А. П. Заросило, В. М. Івахненко, С. В. Калабухова, 
С. А. Кириленко та ін.]; за заг. ред. акад. НАНУ М. Г. Чумаченка. – 3-тє вид., 
без змін – К. : КНЕУ, 2007. – 560 с.

4.
Ковальчук К.Ф. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір
конкретних ситуацій : [навч. посіб.]/ К.Ф.Ковальчук - К.: Центр учбової літе-
ратури, - 2012. – 326 с.

5.
Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу: [навч. посіб.]/ 
Т.Д. Косова, П.М. Сухарєв, Л.О. Ващенко та ін. – К.: Центр учбової літера-
тури, 2012. – 528 с.

6. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.]/ Р.О. Костирко/. – Х.: Фактор, 
2007. – 784 с.

7. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: [навч. посіб.]/ Г.І. Купалова. – 
К.: Знання, 2008. – 639 с.

8. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Практикум. [навч. посіб.]/ 
Н.В. Тарасенко. – Львів: «Новий Світ-2000», 2012. – 280 с.

9. Черниш С.С. Економічний аналіз: [навч. посіб.] / С.С. Черниш/. – К.: ЦУЛ, 
2010. – 312 с.

10.

Шевчук В.О. Аналіз господарської діяльності: [навч. посіб.]/ В.О. Шевчук, 
О.В. Коновалова, В.П. Пантелєєв. - Нац. академія статистики, обліку та
аудиту Держкомстату України. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2011. –
399 с.

Допоміжна 

11.
Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних 
ситуацій, ділова гра на прикладі металургійного підприємства: [навч. посіб.] /
За ред. д.е.н., проф. Ковальчука К.Ф.-Дніпропетровськ: Пороги, 2010. - 398 с.

12.
Білоцький С. С. Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової 
звітності / С. С. Білоцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №24. – 
С. 36-38. 

13.
Дубіщев В. П. Аналіз економічної моделі систематизації управління фінан-
сово-інвестиційним потенціалом регіону / В. П. Дубіщев, В. І. Іщук, С. М. 
Малинський // Економіка і регіон. – 2009. – №3. – С. 38-44. 

14.
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства / Вид .2-ге 
пер. та доп: [навч. Посіб.] / Т. Д. Костенко та ін. - К.: Центр учбової літера-
тури, 2007. -  400 с.

15.
Задорожний В. П. Інноваційна діяльність в системі інвестиційної політики
України / В. П. Задорожний // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №4. –
С. 26-29. – Бібліогр.: с.29 28. 

16.
Кириченко К. Т. Аналіз діяльності підприємств в умовах світової фінансово -
економічної кризи / К. Т. Кириченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – 
№8. – С. 9-12. 



17.

Кіндрацька Г. І. Проблеми адаптації методики фінансового аналізу до умов 
економічної кризи / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик // Обліково - аналітичне 
забезпечення системи менеджменту підприємства: тези доповідей ІІ наук.-
практ. конф., 23-24 жовт. 2009 р., Львів / НУ Львівська політехніка та ін. – 
Львів : Вид-во «Львів. Політехніка», 2009. – С. 50-52.

18.

Кузьмін О. Є. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: 
[навч. посіб.] / О.Є. Кузьмін, Г.Л. Вербицька, О.Г. Мельник / Національний 
ун-т «Львівська політехніка». - Л.: Видавництво національного ун-ту
«Львівська політехніка», 2008. - 212c. 

19.
Петряєва З. Ф. Організація і методика економічного аналізу: [навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисципліни] / З. Ф. Петряєва, Г. Г. Хме- ленко; 
Харківський національний економічний ун-т. - Х.: ХНЕУ, 2009. - 236 с. 

20. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник / Ю.С. Цал - Цалко. – 
К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

21.
Шпанковська Н.Г., Кравченко Т.В., Распопова Ю.О. Економічний аналіз.
Частина 2. Методика комплексного економічного аналізу діяльності суб’єкта 
господарювання: [навч.посіб.] – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. – 154 с. 

22.
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