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ВСТУП 
 

Знання основ організації і методики економічного аналізу є необхідною 
умовою високого професійного рівня спеціаліста з обліку і аудиту. Курс 
організації і методики економічного аналізу базується на основі отриманих 
знань зі статистики, економіки підприємства, бухгалтерського обліку, 
економічної теорії, філософії та вищої математики. В результаті вивчення 
дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» майбутньому 
фахівцю з обліку і аудиту потрібно оволодіти методикою організації та 
проведення аналізу будь-якої форми діяльності підприємства. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
СВО ХНАМГ ОКХ бакалавра, галузь знань 0305 – Економіка і 

підприємництво, напрям підготовки 6.030509  – Облік і аудит, 2007 р.; 
СВО ХНАМГ Навчальний план бакалавра галузь знань 0305 – Економіка 

і підприємництво, напрям підготовки 6.030509  – Облік і аудит, Харків 2007 р. 
Програма ухвалена кафедрою економіки підприємств міського 

господарства, протокол № 1 від 28 серпня 2012 р. 
Програма вивчення варіативної дисципліни «Організація і методика 

економічного аналізу» складена відповідно до місця і значення дисципліни та 
за структурно-логічною схемою, яка передбачена освітньо-професійною 
програмою бакалавра галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво, напряму 
6.030509 – Облік і аудит  
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 

Предметом вивчення дисципліни: оволодіння студентами прийомами 
економічного аналізу, набуття вмінь і навичок визначення резервів підвищення 
ефективності. 

Метою вивчення дисципліни набуття знань щодо організації та 
методики проведення аналізу діяльності підприємств усіх форм власності. 

Завданнями, що мають бути вирішені у процесі вивчення 
дисципліни, є: оволодіння студентами прийомами економічного аналізу, 
набуття вмінь і навичок визначення резервів підвищення ефективності 
виробництва. 

 

Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається вивчення 

даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 

дисципліну 
Економіка підприємства Управлінський облік 
Статистика Аудит 
Гроші та кредит Інформаційні системи і технології в обліку 
Економіка праці і соціально-трудові 
відносини 

 

Бухгалтерський облік  
 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

Модуль 1. Організація і методика економічного аналізу 
(5,0/180) 

ЗМ 1.1. Наукові основи, принци, завдання та аналітичні методи обробки 
інформації в економічному аналізі          (1,0/36) 

Тема 1.1. Організація економічного аналізу на підприємстві. 
Тема 1.2. Інформаційна база економічного аналізу. 
 
ЗМ 1.2. Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат підприємства  

   (2,0/72) 
Тема 1.3. Аналіз доходів і витрат підприємства. 
Тема 1.4. Аналіз рентабельності продукції. Аналіз рентабельності 

підприємства. 
Тема 1.5. Аналіз активів підприємства. 
Тема 1.6. Аналіз власного капіталу. 
Тема 1.7. Аналіз оборотності оборотних коштів. 
 
ЗМ 1.3. Організація і методика аналізу окремих видів діяльності 
підприємства.                                                                                         (2,0/72) 
Тема 1.8. Організація і методика аналізу зовнішньоекономічної 

діяльності. 
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Тема 1.9. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності 
підприємства. 

Тема 1.10 Організація і методика аналізу фінансових результатів 
підприємства. 

Тема 1.11. Організація і методика аналізу фінансового стану 
підприємства. 

Тема 1.12. Узагальнення показників аналізу господарської діяльності. 
 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння (за рівнями 
сформованості) та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, соціально-
виробнича, соціально-

побутова) 

Функції діяльності у 
виробничій сфері 
(проектувальна, 
організаційна, 

управлінська, технічна, 
інші) 

Знання системи аналітичних 
показників господарської 
діяльності  
підприємств, принципів 
збирання, обробки, зберігання і 
передачі аналітичної інформації. 

виробнича контрольно - аналітична 

Вміння аналізувати: виробництво 
продукції, робіт, послуг 
підприємства  за загальним 
обсягом, асортиментом та якістю 
продукції. 

виробнича контрольно - аналітична 

Вміння використовуючи 
показники фінансової і 
статистичної звітності  
визначати ефективність 
нововведень. 

виробнича контрольно - аналітична 

Вміння узагальнювати результати  
Аналізу. Вміння розробляти 
методичні рекомендації зі 
застосування результатів  
аналізу господарської діяльності. 

виробнича контрольно - аналітична 

 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 

 

1. Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу [Текст]: навч. 
посіб. Ч. 2 / З. Ф. Петряєва, Г. Г. Хмеленко. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 308с. 

2. Івахненко В. М. Теорія економічного аналізу [Текст]: навч. посіб. / 
В. М. Івахненко ; М-во освіти і науки України. - К. : Слово, 2010. – 352 с. 

3. Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу [Текст]: 
навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – К. : ЦНЛ, 2008. – 430 с. 

4. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. 
Шкарабан Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна 
думка, 2009. – 176 с. 
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5. Ачкасов А.Є. Економічний аналіз [Текст]: навч.посіб. / З. М. Мочаліна, А. 
Є. Ачкасов, В. Т. Плакіда – Харків, ХНАМГ, 2007. – 410с. 

6. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб. / Б. Є. 
Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256с. 

 
 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
Предметом вивчення дисципліни: оволодіння студентами прийомами 

економічного аналізу, набуття вмінь і навичок визначення резервів підвищення 
ефективності. 

Метою вивчення дисципліни набуття знань щодо організації та 
методики проведення аналізу діяльності підприємств усіх форм власності. 

Змістові модулі: Наукові основи, принци, завдання та аналітичні методи 
обробки інформації в економічному аналізі. Аналіз фінансових результатів, 
доходів і витрат підприємства. Організація і методика окремих видів діяльності 
підприємства 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Предмет изучения дисциплины – овладение студентами приемами 

экономического анализа, приобретения умений и навыков определения 
резервов повышения эффективности. 

Цель изучения дисциплины – приобретения знаний относительно 
организации и методики проведения анализа деятельности предприятий всех 
форм собственности. 
 Смысловые модули: Научные основы, принцы, задания и аналитические 
методы обработки информации в экономическом анализе. Анализ финансовых 
результатов, доходов и расходов предприятия. Организация и методика 
отдельных видов деятельности предприятия. 
 

ORGANIZATION AND METHODOLOGY OF ECONOMIC ANALYSIS 
The article of study of discipline is a capture by students by the receptions of 

economic analysis, acquisition of abilities and skills of determination of backlogs of 
increase of efficiency. 

An aim of study of discipline is acquisitions of knowledge in relation to 
organization and methodology of realization of analysis of activity of enterprises of 
all patterns of ownership. 
 Semantic modules: Scientific bases, princes, tasks and analytical methods of 
treatment of information in an economic analysis. Analysis of financial results, 
profits and charges of enterprise. Organization and methodology of separate types of 
activity of enterprise. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Структура навчальної дисципліни 
Заочна форма навчання 

 

Призначення: 
підготовка спеціалістів 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS –5 
Модулів – 1, КР 
Змістових модулів – 3 
Загальна кількість 
годин – 180,0 /5,0  

Галузь знань 0305 «Економіка і 
підприємництво» 
Напрям підготовки  
6.030509 – «Облік і аудит» і 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень:  
Бакалавр 

Нормативна  
Рік підготовки: 4-й 
Семестр: 7-й 
Лекції – 8 год. 
Практичні  – 6 год. 
Самостійна робота – 166 год., 
з них РГЗ – 15 год. 
Вид  підсумкового контролю - 
іспит 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і 
самостійної роботи становить 8,89% до 91,11%. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні 
питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також 
велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота 
студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської 
декларації. 

 
2.2. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та формами 

навчальної роботи студента 
 

Модулі (семестри)  
та змістові модулі 

Всього, 
кредит/ 
годин 

Форми навчальної роботи 

Л
ек

ц
. 

С
ем

., 
п

р
ак

т.
 

С
Р

С
 

Ін
д.

 р
об

от
а

П
ід

су
м

к
. 

к
он

тр
. 

ЗМ 1.1. Наукові основи, принци, 
завдання та аналітичні методи 
обробки інформації в 
економічному аналізі економіки 

1,0/36 2 - 34 - - 

ЗМ 1.2. Аналіз фінансових 
результатів, доходів і витрат 
підприємства 

2,0 / 72 4 4 64 - - 

ЗМ 1.3. Організація і методика 
аналізу окремих видів діяльності 
підприємства 

2,0 / 72 2 2 68 - - 

РАЗОМ 5,0/180 8 6 166 - - 
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2.2.1. Лекційний курс (заочне навчання) 
 

Зміст 
Кількість годин за напрямом 

(шифр, абревіатура) 
6.030509 - ОіА 

ЗМ 1.1. Наукові основи, принци, завдання та 
аналітичні методи обробки інформації в 
економічному аналізі економіки 

2 

Тема 1.1. Організація економічного аналізу на 
підприємстві. 

1 

Тема 1.2. Інформаційна база економічного аналізу 1 
ЗМ 1.2. Аналіз фінансових результатів, доходів і 
витрат підприємства 4 

Тема 1.3. Аналіз доходів і витрат підприємства. 1 
Тема 1.4. Аналіз рентабельності продукції. Аналіз 
рентабельності підприємства. 

1 

Тема 1.5. Аналіз активів підприємства. 1 
Тема 1.6. Аналіз власного капіталу. 0,5 
Тема 1.7. Аналіз оборотності оборотних коштів. 0,5 
ЗМ 1.3. Організація і методика аналізу окремих 
видів діяльності підприємства 2 

Тема 1.8. Організація і методика аналізу 
зовнішньоекономічної діяльності. 

2 

Тема 1.9. Організація і методика аналізу 
інвестиційної діяльності підприємства. 

0,5 

Тема 1.10. Організація і методика аналізу 
фінансових результатів підприємства. 

0,5 

Тема 1.11. Організація і методика аналізу 
фінансового стану підприємства. 

0,5 

Тема 1.12. Узагальнення показників аналізу 
господарської діяльності. 

0,5 

РАЗОМ 8 
 
 

2.2.2. Практичні (семінарські) заняття (заочне навчання) 
 

Зміст 

Кількість годин за напрямом 
(шифр, абревіатура) 

6.030504 - ЕП 
6.030509 - ОіА 

1 2 
ЗМ 1.1. Наукові основи, принци, завдання та аналітичні 
методи обробки інформації в економічному аналізі 
економіки 

- 

Тема 1.1. Організація економічного аналізу на 
підприємстві. 

- 

Тема 1.2. Інформаційна база економічного аналізу - 
ЗМ 1.2. Аналіз фінансових результатів, доходів і 
витрат підприємства 

4 

Тема 1.3. Аналіз доходів і витрат підприємства. 1 
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Продовження табл. 
1 2 

Тема 1.4. Аналіз рентабельності продукції. Аналіз 
рентабельності підприємства. 

1 

Тема 1.5. Аналіз активів підприємства. 1 
Тема 1.6. Аналіз власного капіталу. - 
Тема 1.7. Аналіз оборотності оборотних коштів. 1 
ЗМ 1.3. Організація і методика аналізу окремих видів 
діяльності підприємства 2 

Тема 1.8. Організація і методика аналізу 
зовнішньоекономічної діяльності. 

1 

Тема 1.9. Організація і методика аналізу інвестиційної 
діяльності підприємства. 

- 

Тема 1.10. Організація і методика аналізу фінансових 
результатів підприємства. 

- 

Тема 1.11. Організація і методика аналізу фінансового 
стану підприємства. 

- 

Тема 1.12. Узагальнення показників аналізу 
господарської діяльності. 

1 

РАЗОМ 6 
 
 

2.3. Самостійна навчальна робота студента 
(форми самостійної роботи, обсяг у годинах) 

 

Форми самостійної роботи  
(за змістовими модулями) Години Форма звіту 

1 2 3 
ЗМ 1. Наукові основи, принци, завдання та 
аналітичні методи обробки інформації в 
економічному аналізі економіки 

34 
 

1. Огляд основної та додаткової літератури 6 Конспект 
2. Вивчення категорій 6 Конспект 
3. Вивчення окремих питань з навчальних 
елементів «Інформаційна база економічного 
аналізу» 

6 Конспект 

4. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 

6 
Відповіді у зошиті для 
практичних занять 

5. Виконання РГЗ 5  

6. Підготовка до іспиту  5 
Відповіді у зошиті для 
практичних занять 

ЗМ 1.2. Аналіз фінансових результатів, доходів і 
витрат підприємства 64  

1. Огляд основної та додаткової літератури 12 Конспект 
2. Вивчення категорій 10 Конспект 
3. Вивчення окремих питань з навчальних 
елементів « Аналіз доходів і витрат 
підприємства»,» Аналіз рентабельності продукції. 
Аналіз рентабельності підприємства», «Аналіз 
оборотності оборотних коштів» 

15 Конспект 
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Продовження табл. 
1 2 3 

4. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 

10 
Відповіді у зошиті для 
практичних занять 

5. Виконання РГЗ  5 Текст  

6. Підготовка до іспиту  12 
Відповіді у зошиті для 
практичних занять 

ЗМ 1.3. Організація і методика аналізу окремих 
видів діяльності підприємства 68  

1. Огляд основної та додаткової літератури 14 Конспект 
2. Вивчення категорій 9 Конспект 
3. Вивчення окремих питань з навчальних 
елементів «Організація і методика аналізу 
зовнішньоекономічної діяльності», «Організація і 
методика аналізу фінансових результатів 
підприємства», «Узагальнення показників аналізу 
господарської діяльності» 

14 Конспект 

4. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 

12 
Відповіді у зошиті для 
практичних занять 

5. Виконання РГЗ  5  
6. Підготовка до іспиту  14  

РАЗОМ 166  

 
 

2.4. Засоби контролю 
 

2.4.А. Засоби і форми поточного контролю 
(Контрольні роботи,тестування та ін.) 

 

 Види контролю та їх стислий зміст 
1 Виконання розрахунково -графічного завдання, вибіркове опитування на 

практичних заняттях 
 
 

2.4.Б. Засоби і форми підсумкового контролю 
 Види контролю та їх стислий зміст 
1 Іспит за екзаменаційними білетами, які включають три питання  

 
 

2.5. Методи та критерії оцінювання знань 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовують такі форми та методи контролю і оцінювання знань: 
− поточний контроль зі змістових модулів; 
− складання іспиту. 

Оцінку знань студентів з дисципліни «Організація і методика 
економічного аналізу» здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу (КМСОНП), що є українським 
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варіантом ECTS. Ця система базується на здійсненні наскрізного поточного 
контролю на аудиторному занятті у відповідності до його форми (лекційної, 
практичної). 

Навчальним планом з дисципліни «Організація і методика економічного 
аналізу» передбачено складання іспиту. Для оцінювання знань використовують 
чотирибальну національну шкалу та стобальну шкалу оцінювання ECTS. 

Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів. 
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення 

практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 
виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є: 

- активність та результативність роботи студента протягом семестру над 
вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять; 

- виконання завдань на практичних заняттях; 
- виконання завдань поточного контролю. 
Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за 4-бальною 

системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань 
студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 2.5). 

При оцінюванні виконання практичних завдань увага приділяється їх 
якості й самостійності. 

Поточний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення 
опанування студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосувати його 
для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді письмового 
контролю (контрольна робота за білетами або тестування за вибором студента). 
Поточний контроль проводиться у письмової формі три по закінченню кожного 
зі змістових модулів після того як розглянуто увесь теоретичний матеріал та 
проведені практичні завдання в межах кожного з трьох ЗМ. 

Контроль здійснюється і оцінюється за двома складовими: лекційна 
(теоретична) і практична частини (розрахункові завдання). Для цього білети для 
проведення поточного контролю мають два теоретичні запитання та 
розрахункове завдання. Знання оцінюються за 4-бальною системою за 
національною шкалою (контрольна робота) або за системою оцінювання за 
шкалою ECTS (тестові завдання). 
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Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів 
 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

ECTS 
оцінка 

% набраних 
балів 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначними помилками 

А більше 90 – 100 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 

В 
більше 80 – 90 

включно 
Добре – у загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 

С 
більше 70 – 80 

включно 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 

D 
більше 60 – 70 

включно 
Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

Е 
більше 50 – 60 

включно 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим, як перездати тест 

FX* 
більше 26 – 50 

включно 
Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота з повторним вивченням 
змістового модуля 

F** 
від 0 – 25 
включно 

* з можливістю повторного складання. 
** з обов’язковим повторним курсом 
 
Проведення підсумкового контролю. Умовою допуску до іспиту є 

позитивні оцінки з поточного контролю знань за змістовими модулями. 
За умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу до 

підсумкового контролю допускають студентів, які набрали в сумі за всіма 
змістовими модулями більше 30% балів від загальної кількості з дисципліни 
(або більше 50% балів з поточного контролю за всіма змістовими модулями). 

Оцінка «відмінно» відповідає високому рівню компетенції:  
виставляється студентові, який виявив повне знання з поставлених питання, 
вільно володіння матеріалом, логічно та ґрунтовно відповідає на поставлені 
питання, вміє застосувати отримані знання для аналізу сучасних соціально-
економічних явищ та тенденцій.  
 Оцінка «добре» відповідає достатньому рівню компетенції: виставляється 
студенту, який виявив повне знання з поставлених питань, але припускається 
логічної непослідовності або не може застосувати отриманні знання при 
практичному розв’язанні сучасних проблем функціонування національної 
економіки. При цьому, студент вміє виправити неточності відповіді після 
зауваження викладача та застосувати знання на практиці. 
  Оцінка «задовільно» відповідає середньому рівню компетенції: 
виставляється студенту, який виявив знання суттєвих елементів навчального 
матеріалу,  з незначними помилками, але має необхідні знання , щоб виправити 
їх з допомогою викладача. 
 Оцінка «незадовільно» виставляється якщо студент не володіє знанням 
суттєвих елементів навчального матеріалу, припускається грубих помилок . 
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2.6. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

№ 
п/п Бібліографічні описи, Інтернет адреси 

Теми, де 
застосовується 

Основна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1. 
Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу 
[Текст]: навч. посіб. Ч. 2 / З. Ф. Петряєва, Г. Г. Хмеленко. – Х. : 
ХНЕУ, 2008. – 308с. 

ЗМ. 1.1; ЗМ. 1.2 

2. 
Івахненко В. М. Теорія економічного аналізу [Текст]: навч. посіб. 
/ В. М. Івахненко ; М-во освіти і науки України. - К. : Слово, 
2010. – 352 с. 

ЗМ. 1.1; ЗМ. 1.2 

3. 
Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу 
[Текст]: навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – К. : ЦНЛ, 
2008. – 430 с. 

ЗМ. 1.1; ЗМ. 1.2 

4. 
Соляник Л.Г. Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб. / Л. Г. 
Соляник. – Дніпропетровськ : НГАУ, 2007. – 199 с. 

ЗМ. 1.1; ЗМ. 1.2 

5. 
Ачкасов А. Є. Економічний аналіз [Текст]: навч.посіб. / З. М. 
Мочаліна, А. Є. Ачкасов, В. Т. Плакіда – Харків, ХНАМГ, 2007. 
– 410с. 

ЗМ. 1.1; ЗМ. 1.2 

6. 

Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) 
[Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та 
ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с. 

ЗМ. 1.1; ЗМ. 1.2 

Додаткові джерела 

1. 

Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства 
[Текст]: навч. посібник / Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, В. С. 
Рижиков [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 
2007. – 400 с. 

ЗМ. .1.2 

2. 
Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства 
[Текст]: навч. посіб. / Г. В. Савицька. – 2-ге вид., випр. і доповн. 
– К. : Знання, 2005. – 662с. 

ЗМ. 1.1; ЗМ. 1.2 

3. 
Кармазін В.А. Економічний аналіз [Текст]: практикум / В. А. 
Кармазін, О. М. Савицька. – К. : Знання, 2007. – 255 с. 

ЗМ. 1.1; ЗМ. 1.2 

4. 
Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз [Текст]: підручник/ Г. І. 
Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – 3-тє вид.переробл. і 
доповн. – К. : Знання, 2008. – 487 с. 

ЗМ. 1.1; ЗМ. 1.2 

5. 
Мельник  В. М. Основи економічного аналізу. (Короткий 
теоретико-методологічний курс) [Текст]: навч. посіб. / В. М. 
Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 128 с. 

ЗМ. 1.1; ЗМ. 1.2 

6. 
Литвин, Б.М. Фінансовий аналіз [Текст]: навч. посіб. / Б. М. 
Литвин, М. В. Стельмах. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 336 с.  

ЗМ. 1.2 

7. 
Селіверстова Л.С. Фінансовий аналіз: навч. посіб./ 
Л.С.Селіверстова, О.В.Скрипник. – К.: ЦУЛ, 2012.- 274 с. 

ЗМ. 1.2 

8. 
Шиян Д. В. Фінансовий аналіз [Текст]: навч. посіб. /Д. В. Шиян, 
Н. І. Строченко. – К.: А.С.К., 2005. – 240 с. 

ЗМ. 1.2 

9. 
Мельник В. М. Основи економічного аналізу. (Короткий 
теоретико-методологічний курс) [Текст]: навч. посіб. / В. М. 
Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 128 с.  

ЗМ. 1.1; ЗМ. 1.2 
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