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ВСТУП 

Важливу роль у засвоєнні навчальних матеріалів дисципліни «Аналіз 

фінансово-господарської діяльності підприємств» відіграє не лише активна 

участь здобувачів вищої освіти на лекційних та семінарських заняттях, а й їх 

самостійна та індивідуальна робота, спрямована по поглиблене вивчення 

дисципліни та виконання індивідуально-дослідних завдань. 

Самостійна робота здобувача вищої освіти є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових 

навчальних занять. Самостійна та індивідуальна робота над засвоєнням 

навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у 

бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, а також вдома.  

Індивідуально-дослідні завдання є невід’ємною складовою навчального 

процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання. Ці завдання 

покликані передусім активізувати творчу самостійну роботу студента, який 

може обирати з тих видів і форм, що були рекомендовані викладачем. 

Запропоновані завдання, якщо інше не визначено, можна виконувати у 

формі есе, порівняльних таблиць, схем, аналітичного огляду.  

Теми доповідей, статей та інших видів індивідуально-дослідних 

завдань охоплюють змістовні питання, які потребують самостійної, творчої 

та цілеспрямованої роботи щодо опанування правових актів, навчальних та 

наукових джерел. Окремі повідомлення заслуховуються та обговорюються 

під час відповідних занять, або без доповіді перевіряються і оцінюються 

викладачем. Питання, що найбільше зацікавили студента можуть стати 

основою подальшого наукового дослідження, результатом якого може бути 

виступ на науковому гуртку кафедри, участь у круглому столі чи конференції 

тощо.   



ТЕМАТИЧНІ САМОСТІЙНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНІ 

ЗАВДАННЯ:  

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. Види і напрями фінансово-економічного аналізу підприємств.  

2. Економічний аналіз і обґрунтування управлінських рішень. 

3.  Моделювання господарської діяльності підприємства. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 
(1.1.,1.3.1.,2.10.,2.6.,2.8.,2.4.,2.2., 4.9.,5.6.) 

 

ТЕМА 2. ПІДПРИЄМСТВО І ФАКТОРИ ЙОГО ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1. Трудові фактори 

2. Нематеріальні активи підприємств. 

3. Механізм управління підприємством. 

 

Рекомендована література до Теми 2: (1.3.2.,1.4.5.,1.4.8.,2.2.,2.3.,2.5., 

2.9.,3.1.,3.2.,3.4.,3.5.,4.2.,4.1.,4.9.,5.2.,5.8.) 

 

ТЕМА 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.  Роль фінансового аналізу у зміцненні господарської діяльності 

підприємства.   

2. Аналіз складу майна та джерел його утворення.  

3. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.  

4.  Особливості проведення фінансового аналізу. 

5.  Узагальнення результатів проведеного аналізу. 

 

Рекомендована література до Теми 2: (1.3.2.,1.4.5.,1.4.8.,2.2.,2.3.,2.5., 

2.9.,3.1.,3.2.,3.4.,3.5.,4.2.,4.1.,4.9.,5.2.,5.8.) 

 

ТЕМА 4. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

 

1. Фінансова звітність підприємства, її зміст та призначення.  

2. Фінансова звітність як інформаційна база діагностики фінансово-

господарської діяльності.  

3. Мета фінансової звітності.  

4. Основні вимоги, що висуваються до складання фінансової звітності. 

Види взаємозв’язку фінансової звітності.  

5. Види та класифікація джерел інформації для аналізу.  

6. Агрегована фінансова звітність, її призначення і використання.    

http://www.ebk.net.ua/Book/BookEkAnaliz/part8.1.htm
http://www.ebk.net.ua/Book/BookEkAnaliz/part8.1.htm
http://www.ebk.net.ua/Book/BookEkAnaliz/part8.3.htm
http://www.ebk.net.ua/Book/BookEkAnaliz/part8.8.htm


7. Напрями вдосконалення звітності підприємства для переходу до 

міжнародних норм й стандартів.  

8. Сучасна методика оцінювання фінансових звітів: горизонтальний, 

вертикальний, порівняльний, факторний метод фінансового аналізу, метод 

відносних показників. 

9. Методи фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, 

порівняльний, факторний, відносних показників. 

 

Рекомендована література до Теми 3: (1.2.1.,1.2.2.,1.2.3,1.2.4.,1.3.3., 

1.4.1.,1.4.2.,1.4.3.,1.4.4.,1.4.5.,1.4.6,1.4.8.,2.2.,2.5.,2.7.,3.6.,5.7.) 

 

ТЕМА 5. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

1. Аналіз доходів і витрат підприємств.  

2. Поняття комплексного оцінювання фінансово-економічного стану 

підприємств.  

3. Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємств.  

4. Аналіз виробництва продукції та послуг.  

5. Аналіз ефективного використання виробничих ресурсів.  

6. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції. 

 

Рекомендована література до Теми 4: (1.3.3,1.4.1.,1.4.,2.,1.4.,3.,1.4.4., 

1.4.5.,1.4.6.,1.4.7.,1.4.8.,1.4.9.,2.2.,2.9.,2.11.,4.4.) 

 

Індивідуальні завдання 

 
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. Перспективи розвитку економічного аналізу.  

2. Роль економічного аналізу як засобу підвищення ефективності 

виробництва за умов ринкових відносин. 

3. Корпоративні інформаційні системи та їх значення для формування 

інформаційної бази економічного аналізу. 

4. Аналітичний процес опрацювання економічної інформації. 

5. Організація економічного аналізу. 

6. Методологія проведення аналізу економічних показників. 

 

ТЕМА 2. ПІДПРИЄМСТВО І ФАКТОРИ ЙОГО ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1. Стратегічні аспекти управління підприємством. 

2. Нематеріальні активи підприємств. 

3. Механізм управління підприємством. 

 



ТЕМА 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. Вибір форми організації економічного аналізу та його етапів залежно 

від суб’єктів господарювання. 

2. Особливості застосування системи «директ-костинг». 

3. Особливості вертикального та горизонтального аналізу. 

4. Методика аналізу показників фінансового стану підприємства. 

5. Удосконалення аналізу фінансового стану підприємства. 

 

ТЕМА 4. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

 

1. Моделювання взаємозв’язків між показниками матеріальних витрат 

та вартістю виготовленої продукції. 

2. Найважливіші характеристики стану майна підприємства, які 

можливо  отримати з балансу. 

3. Фінансова стійкість підприємства: типи, показники, фактори.   

4. Особливості та мета аналізу прибутку підприємств. 

5. Призначення та цінність використання коефіцієнтів для суб’єктів 

фінансового аналізу. 

6. Удосконалення аналізу фінансової звітності підприємств. 

 

 

ТЕМА 5. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

1. Аналіз реалізації продукції та маркетингової діяльності 

підприємства.  

2. Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Шляхи підвищення рентабельності підприємства. 

4. Ефект та ефективність. 

5. Напрями використання прибутку підприємства. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

студентів 

 

Самостійна робота, що передбачена робочою програмою навчальної 

дисципліни оцінюється за 15-бальною шкалою. 

В якості форми виконання самостійної роботи передбачено: 

0. Підготовку доповіді за темою, передбаченою програмою курсу та 

узгодженою з викладачем – до 5 балів. 

1. Добірка законодавства національного або зарубіжного за окремими 

інститутами права – до 5 балів. 

2. Пошук казусу з реальної судової практики та обґрунтування власної 

правової позиції –  до 10 балів; 

3. Складання таблиць та схем, тестових завдань, ситуаційних завдань за 

проблематикою тем, що входять до модулю – до 5 балів. 



4. Аналітичний огляд авторефератів дисертацій, монографій (окремих 

їх розділів, підрозділів тощо), присвячених проблемам, визначеним у межах 

тематики навчальних занять, доповіді за ними та відповіді на питання – до 10 

балів.  

5. Підготовку документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у сфері господарських правовідносин – 

до 5 балів.  

 

 Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

студентів 

 

Індивідуальна робота, що передбачена робочою програмою навчальної 

дисципліни оцінюється за 15-бальною шкалою. 

В якості форми виконання індивідуальної  роботи передбачено: 

- Наукове дослідження однієї із запропонованих викладачем тем – до 

15 балів. 

- Написання конкурсної наукової роботи з проблематики навчального 

курсу – до 15 балів. 

- Підготовку доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл 

тощо з проблематики навчального курсу та її видання – до 15 балів. 

- Підготовку доповіді на засідання наукового гуртка кафедри з 

проблематики навчального курсу та її друк – до 15 балів. 

- Підготовку пропозицій щодо вдосконалення чинного вітчизняного 

законодавства – до 15 балів. 

Додаткові бали слухач зможе отримати за додаткову індивідуальну 

роботу, яка сприяє поглибленому вивченню навчальної дисципліни, а саме: 

підготовка конкурсної роботи, публікація статті, тез доповідей на 

конференціях, круглих столах, наукових семінарах, участь в олімпіадах, 

вікторинах тощо. При нарахуванні заохочувальних балів загальна сума балів 

за індивідуальну роботу не може перевищувати 15 балів. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки, 

 оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань 

 

Згідно Інструкції щодо порядку підготовки, оформлення, перевірки, 

рецензування та захисту письмових робіт, затвердженої Наказом ректора 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 03 квітня 

2007 р. № 123, реферат є однією з основних форм самостійної роботи 

студентів і засобом контролю за засвоєнням навчального і нормативного 

матеріалу в обсязі, встановленому програмою. Реферат являє собою 

стислий виклад змісту монографії (однієї або декількох книг), 

тематичної групи наукових статей, матеріалів наукових публікацій з 

певної проблеми, питання, дискусії або концепції. 



Реферат оформлюють рукописним способом або за допомогою 

комп'ютерної техніки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 

(210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на 

сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Кегль – 14. Шрифт – Times New 

Roman. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору 

середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. Можна 

також подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3. 

У разі, якщо робота виконана у вигляді рукопису, до неї висуваються 

додаткові вимоги: 

–  текст повинен бути написаний розбірливо, акуратно та чітко; 

–  кількість рядків тексту на сторінці – не менше, ніж 30 (при цьому 

враховуються назви структурних підрозділів письмової роботи); 

–  абзацний відступ дорівнює 15-20 мм, інтервал між словами - 3-6 мм. 

На титульному аркуші роботи обов'язково вказується назва навчального 

закладу; кафедра; дисципліна, з якої виконується робота; тема реферату; 

прізвище та ініціали автора роботи із зазначенням факультету, курсу, номеру 

навчального взводу; науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та 

ініціали викладача, що приймає роботу до перевірки; місце та рік написання. 

Як правило, реферат складається з наступних частин: зміст, вступ, 

головна частина, висновок, список використаної літератури. Зміст реферату 

друкується на другому листі роботи. Кожну структурну частину письмової 

роботи треба починати з нової сторінки. Сторінки письмової роботи повинні 

бути пронумеровані (титульний аркуш є першою сторінкою, а нумерація 

починається проставлятися зі вступу).  

У вступі зазначаються питання й порядок, у якому вони будуть 

розглядатися, стисло обґрунтовується актуальність теми. По можливості 

наводиться історія питання, що розглядається. 

Головна частина реферату повинна складатися з 2-3 вузлових питань. 

Саме в цій частині розкривається сутність проблеми, викладається основний 

зміст теми, висвітлюються теоретичні питання, узагальнення, висновки. 

Матеріал треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та 

непотрібних відступів від теми. 

Висновок повинен містити аналіз питання, стислі висновки з основної 

теми. 

Список використаної літератури і нормативного матеріалу наводиться 

після тексту роботи. 

Літературні джерела здобувач вищої освіти підбирає самостійно. 

Для підготовки реферату рекомендується використовувати каталог 

періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів. 

Найбільша кількість публікацій з питань господарського права міститься 

у наукових фахових юридичних журналах.  

Захист реферату здійснюється в індивідуальному порядку. Процедура 

захисту включає в себе представлення роботи у формі доповіді (до 5-ти хв.) з 

викладом її основних положень, висновків тощо. 

 



Підготовка комплексного (тематичного) термінологічного словника 

Комплексний термінологічний словник складається з усіх тем 

дисципліни «Господарський процес» і містить не менше 60 термінів. 

Терміни повинні розміщатися в алфавітному порядку.  

Словник оформлюють рукописним способом або за допомогою 

комп'ютерної техніки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 

(210х297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на 

сторінці. 

До роботи докладається список використаних джерел, кількість 

яких має бути не менше 5 (п’яти). 

 

Підготовка есе 

Одним з видів індивідуально-дослідних робіт є есе. Есе – коротке твір на 

задану тему, що розкриває і обґрунтовує думку, висловлену в його назві. По 

суті, есе являє собою стислий виклад змісту монографії (однієї або декількох 

книг), тематичної групи наукових статей, матеріалів наукових публікацій з 

певної проблеми, питання, дискусії або концепції. Есе має бути схематичним 

і структурованим.  

Есе оформлюють рукописним способом або за допомогою комп'ютерної 

техніки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 

півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна 

висота шрифту 1,8 мм. Кегль – 14. Шрифт – Times New Roman. Шрифт друку 

повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. 

Щільність тексту повинна бути однаковою. Можна також додатково подати 

таблиці та ілюстрації. 

У разі, якщо робота виконана у вигляді рукопису, до неї висуваються 

додаткові вимоги: 

–  текст повинен бути написаний розбірливо, акуратно та чітко; 

–  кількість рядків тексту на сторінці – не менше, ніж 30 (при цьому 

враховуються назви структурних підрозділів письмової роботи); 

–  абзацний відступ дорівнює 15-20 мм, інтервал між словами - 3-6 мм. 

На титульному аркуші роботи обов'язково вказується назва навчального 

закладу; кафедра; дисципліна, з якої виконується робота; тема есе; прізвище 

та ініціали автора роботи із зазначенням факультету, курсу, номеру 

навчального взводу; науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та 

ініціали викладача, що приймає роботу до перевірки; місце та рік написання. 

Як правило, есе складається з наступних частин: вступ, де 

відображається актуальність обраного питання, основна частина та висновок, 

а також список використаної літератури. Сторінки роботи повинні бути 

пронумеровані (титульний аркуш є першою сторінкою, але нумерація 

починається проставлятися зі вступу). Загальний обсяг роботи складає 5-6 

сторінок.  

В основній частині розкривається сутність проблеми, викладається 

основний зміст теми, висвітлюються теоретичні питання, узагальнення та 

аналіз. Матеріал треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи 



повторень та непотрібних відступів від теми. 

Висновок повинен містити аналіз питання, стислі висновки з основної 

теми. 

Список використаної літератури і нормативного матеріалу наводиться 

після тексту роботи, статті, що використовувалися студентом мають бути 

доданими до есе (у паперовому чи електронному варіанті обов’язково із 

вихідними даними наукового журналу тощо). 

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Для підготовки есе 

рекомендується використовувати каталог періодичних видань, довідників і 

нормативних матеріалів. 

За необхідності, захист есе здійснюється в індивідуальному порядку. 

Процедура захисту включає в себе представлення роботи студентом у формі 

доповіді (до 5-ти хв.) з викладом її основних положень, висновків тощо.  

 

Аналітичний огляд наукових статей, монографій, авторефератів тощо 

присвячених проблемам, визначеним у межах тематики навчальних 

занять, доповіді за ними та відповіді на питання 

Аналітичний огляд передбачає опрацювання літератури та наукових 

джерел з метою виявлення загальних рис ступеню вивчення обраної 

проблеми. Обґрунтування актуальності обраного дослідження та перспектив 

його розвитку. Зазначення основних авторів, що займаються вивченням 

обраного питання та їх досягнень у цій галузі.  

Кількість опрацьованих джерел (за виключенням монографій) має бути 

не менше 5 (п’ятьох). Обсяг роботи – друкованих 5-10 аркушів, додати 

список використаних джерел.  

 

Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл 

тощо з проблематики навчального курсу  

Доповідь має на меті інформування цільової аудиторії про конкретне 

питання чи проблему. Структура доповіді передбачає елементи наукового 

дослідження: вступ (актуальність), аналіз існуючих розробок питання, 

пропозиції та висновки. Доповідь представляється на науковій конференції, 

семінарі, засіданні круглого столу, наукового гуртку тощо для обговорення. 

Формат доповіді може бути як простим, із заголовками за темами, так і 

складнішим – до нього можуть включатися діаграми, таблиці, малюнки, 

додатки, посилання тощо. 

Щодо обсягів доповіді обмежень немає, але зазвичай виступ з 

доповіддю має тривати не більше 5-10 хвилин. Якщо доповідь або тези 

доповіді готують до друку, то їх оформлення залежить від загальних вимог 

щодо публікації у конкретному виданні.  

 

Причини відмови від прийняття індивідуально-дослідних робіт. 

Індивідуально-дослідні роботи не приймаються до розгляду у разі: 

 неналежного оформлення певних видів робіт, зазначених у методичних 

рекомендаціях; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA


 неохайного оформлення; 

 відсутності посилання на джерела, що були використані; 

 використання готових робіт з мережі Internet (роботи проходять 

перевірку на плагіат, індивідуальність роботи має бути вищою за 80%). 

 

Інформаційне та методичне забезпечення. 

Рекомендована література 

 

1. Основні нормативні акти: 

 

1.1. Конституція України; 

1.2. акти міжнародного права: 

1.2.1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 «Інвестиційна 

нерухомість». - [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/c1187 

1.2.2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8  «Облікові 

політики, зміни в облікових оцінках та помилки». - [Електронний ресурс] / 

Режим доступу : http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/c1187 

1.2.3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34 «Проміжна 

фінансова звітність». - [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/c1187 

1.2.4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41«Сільське 

господарство». - [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/c1187 

1.3. закони: 

1.3.1. Господарський кодекс України. - [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua/go/436-15. 

1.3.2. Податковий кодекс України.// Відомості Верховної Ради України. 

- 2011, N 13-14,   N 15-16, N 17. 

1.3.3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні». / Голос України від 07.09.1999 

1.4. підзаконні акти: 

1.4.1. Національне положення (стандарт)  

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». -

[Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 

1.4.2. Положення Міністерства Фінансів України «Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку «Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва». - [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// 

www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00 

1.4.3. Національне положення (стандарт)  

бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи». - 

[Електронний ресурс] / Режим доступу 

: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_020
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_020
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_049
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_049
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_027
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_027
http://www.zakon.rada.gov.ua/go/436-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10


1.4.4. Наказ Міністерства Фінансів України №879 від 02.09.2014 «Про 

затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань». / 

Офіційний вісник України. від 21.11.2014 р., № 91, стор. 560, стаття 2627, код 

акту 74657/2014 

1.4.5. Наказ Міністерства Фінансів України N 88 від 24.05.95 «Про 

затвердження Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку». - [Електронний ресурс] / Режим доступу :                         

http:// www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1181-10  

1.4.6. Наказ Міністерства Фінансів України N 1541 від 28.12.2009 

«Положення (стандарт) бухгалтерського  обліку  в державному  секторі  101 

«Подання фінансової звітності». / Офіційний вісник України  офіційне 

видання від 14.02.2011р.,  № 9, стор. 43, стаття 424, код акту 54741/2011 

 

 

2. Підручники: 

 

2.1. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Фінансово-

экономический аналіз. – Х.: Изд-во Харьк.ун-та внутр дел, 2009. – 394с 

2.2. Гроші та кредит : підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, 

М.Ф.Пуховкіна та ін ; за заг. ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2009. – 602 с. 

2.3. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності 

підприємства /М. Я. Коробов. – К. : Знання, 2013. – 276 с. 

2.4. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз. Підручник. / Крамаренко Г.О., 

Чорна О.Є. – К., Центр учбової літератури, 2012 – 392 с. 

2.5. Мних Є.В. Економічний аналіз : Підручник: Вид. 3-е, перероб. та 

доп. / Мних Є.В. - К. : Центр навчальної літератури, 2010. - 472 с 

2.6. Соколова Г.Н. Информационные технологии экономического 

анализа. / Соколова Г.Н. - М. : Экзамен, 2012. - 320 с. 

2.7. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах про-

мисловості і торгівлі : Підручник. / Чернелевський Л.М.  - К., 2013. - 312 с. 

2.8. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М.Д.Білик, 

Л.Д.Буряк та ін. : кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: 

КНЕУ, 2012. – 546 с. 

 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 

3.1. Гушко С. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / С. В. Гушко, 

А.В. Шайкан, Н.П. Шайкан, О.А.Гушко. - Вид. 2-е, перероб. і допов. - Кривий 

Ріг: Чернявський Д. О., 2011. - 174 с. 

3.2. Андрєєва Г. I. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. – К.: 

Знання, 2011. – 263 с. 

3.3. Загородній В. Г., Мних Є. В., Руднщький В. С. Облік, аналіз та 

аудит. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 618 с. 

3.4. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посіб. /І.М.Бойчик.– 

К. : Атіка, 2012. – 543 с 



3.5. Гой І.В., Смелянська Т.П. Основи підприємницької діяльності / 

Навчально-методичний посібник. – Хмельницький, 2012. – 245 с. 

3.6. Косова Т.Д. та ін. Організація і методика економічного аналізу : 

Навч. посіб./Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. та ін. – К.: Центр 

учбової літератури, 2012. – 528 с. 

 

4. Монографії та інші наукові видання: 
 

4.1. Економічний аналіз : Практикум. - К.: Центр навчальної літерату-

ри, 2013.- 432 с.  

4.2. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. / Подольська 

В.О., Яріш О.В – К., Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с. 

4.3. Попович П.Я. Економічний аналіз суб’єктів господарювання. / 

Попович П.Я  – Київ, «Знання», 2008 – 630 с. 

4.4. Добровський В. М. Звітність підприємств : навч. посіб. для 

самостійного вивчення дисциплін / В. М. Добровський. – К. : КНЕУ, 2009. – 

195 с. 

4.5. Економіка підприємства : навч. посіб. / за ред. А. В. Шегди. – К. : 

Знання-Прес, 2011. – 651 с. 

4.6. Шило В. П. Фінанси підприємств : теорет.-практ. посіб. / В. П. 

Шило, С. Б. Ільина, С.С.Боровська, В.В.Барабанов. – К. : ВД „Професіонал”, 

2012. – 288 с. 

4.7. Крючко Л. С. Оцінка фінансового стану підприємства – сутність 

та необхідність. /Ефективна економіка. – 2012. -  № 12. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1613. 

4.8. Косова Т.Д. та ін. Організація і методика економічного аналізу 
: Навч. посіб./Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. та ін. – К.: Центр 
учбової літератури, 2012. – 528 с. 

4.9. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. 
Монографія. – К.: КНЕУ, 2011. – 387с. 

 

5. Інтернет-ресурси: 

 

5.1. Верховна Рада України - [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://  www.rada.kiev.ua. 

5.2. Гільдія інвестиційних та фінансових аналітиків.  - [Електронний 

ресурс] / Режим доступу : http:// www.gifa.ru.  

5.3. Державний комітет статистики. - [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://  www.ukrstat.gov.ua.   

5.4. Інвестиційний експерт. - [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http:// www.invest.delovoy.com. 

5.5. Інститут конкурентного суспільства. - [Електронний ресурс] / 

Режим доступу : http:// www.ics.org.ua. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1613
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.gifa.ru/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.invest.delovoy.com/
http://www.ics.org.ua/


5.6. Міжнародний центр перспективних досліджень. - [Електронний 

ресурс] / Режим доступу : http:// www.icps.kiev.ua.  

5.7. Міністерство фінансів України/ - [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http:// www.minfm.gov.ua. 

5.8. Українське товариство фінансових аналітиків. - [Електронний 

ресурс] / Режим доступу : http:// www.usfa.kiev.ua.  

5.9. Фінансовий аналітик-сервіс. - [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://  www.fas.com.ua. 

5.10. Центр стратегічного розвитку. - [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http:// www.csr.ru. 
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