




1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6 кредитів / 180 годин 

Курс 4  

Семестр 7  

Кількість змістових модулів з розподілом:  5 

Обсяг кредитів 6  

Обсяг годин, в тому числі: 180  

Аудиторні 70  

Модульний контроль 10  

Самостійна робота 70  

Форма семестрового контролю іспит  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – дати студентам знання теоретичних основ економічного 

аналізу і практичне вміння використовувати різні його види і методи для 

об’єктивної оцінки господарських процесів і кінцевих результатів, виявлення 

факторів і резервів виробництва для обґрунтування пропозиції для  належних 

управлінських рішень. 

Завдання навчальної дисципліни: 

– обґрунтування стратегії і тактики розвитку підприємств; 

– підвищення науково-економічної обґрунтованості бізнес-планів (в процесі 

їх розробки); 

– об’єктивне і усестороннє дослідження виконання бізнес-планів і 

нормативів (в процесі їх розробки); 

– визначення економічної ефективності використання матеріальних, 

трудових, фінансових ресурсів; 

– контроль за здійсненням вимог щодо комерційних розрахунків на послуги 

і виявлення внутрішніх резервів на всіх стадіях послуг вироблення 

продукції; 

– обґрунтування і випробування оптимальних управлінських рішень. 

Програмні компетентності: 

1. Загальні компетентності: 

- здатність породжувати нових ідей, придумувати та знаходити 

нетрадиційні рішення, набуття гнучкості мислення, відкритого для 

застосування набутих економічних знань для вирішення стратегічних 

та поточних завдань економічного розвитку підприємства, а також для 

застосування набутих економічних знань у повсякденному житті. 

- здатність ефективно спілкуватися, надавати складну комплексну 

інформацію у стислій формі усно та/або письмово із використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та відповідною 

діловою мовою у тому числі іноземною. 

2. Фахові компетентності спеціальності: 



- здатність зрозуміти проблему або завдання;  уміння розглянути та 

застосувати традиційні та нетрадиційні підходи до їх вирішення, 

обрати та обґрунтувати оптимальне рішення. 

- здатність здійснювати роботу з інформацією фінансово-правового 

характеру для прийняття необхідних рішень; 

- володіння сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних 

і соціальних даних; сучасними методиками розрахунку та аналізу 

соціально-економічних показників, що характеризують економічні 

процеси та явища на мікро- і макрорівнях. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

знати:  
- основні категорії економічного аналізу; 

- методи і методичні прийоми економічного аналізу; 

- особливості методики та напрями використання видів економічного аналізу; 

- організацію аналітичних досліджень та їх інформаційне забезпечення; 

- методику аналізу фінансових результатів діяльності та рентабельності 

підприємства; 

- методику аналізу фінансового стану підприємства; 

- методику аналізу виробництва і реалізації продукції; 

- методику аналізу виробничих ресурсів підприємства: трудових, матеріальних і 

основних засобів; 

- методику аналізу витрат на виробництво та собівартості продукції; 

- методику аналізу конкурентоспроможності підприємства; 

- методики аналізу зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності 

підприємства. 

вміти:  

 виразити на основі використання системи показників стан та зміну будь-якого 

господарського явища чи процесу;

 виявити суть науково-практичної проблеми для будь-якого об’єкту 

досліджень;

 визначити фактори та відобразити їх вплив на результуючий показник 

фінансово-господарської діяльності підприємств;

 вибрати найбільш ефективні методи дослідження факторного зв’язку та 

здійснити за ними розрахунки;

 провести дослідження зміни економічних явищ та процесів на 

багатокритеріальній основі;

 обчислити резерви покращання діяльності підприємств;

 робити обґрунтовані висновки за результатами проведеного аналізу та 

накреслити пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності діяльності 

підприємства;

 оформляти аналітичні висновки;

 використовувати набуті знання в управлінні господарської діяльності 

підприємства.
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4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності 

Тема 1. Теоретичні основи економічного аналізу  10 2 2  -  6 

Тема 2. Методи і прийоми економічного аналізу 10 2 2  -  6 

Тема 3. Види економічного аналізу та його 

інформаційне забезпечення 
14 

4 4   
 6 

Модульний контроль 2 2 

Разом 36 8 8    18 

Змістовий модуль 2. Аналіз ресурсів та активів підприємства 
Тема 4. Аналіз трудових ресурсів підприємства 14 4 4  -  6 

Тема 5. Аналіз необоротних активів підприємства 14 4 4  -  6 

Тема 6. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства 12 4 2  -  6 

Модульний контроль 2 2 

Разом 42 12 10    18 

Змістовий модуль 3. Економічний аналіз діяльності підприємства 

Тема7. Аналіз виробництва і реалізації продукції 15 4 4 -   7 

Тема 8. Аналіз витрат підприємства 11 2 2 -   7 

Модульний контроль 2 2 

Разом 28 6 6    14 

Змістовний модуль 4. Фінансовий аналіз діяльності підприємства 

Тема 9. Аналіз фінансового стану підприємства 15 4 4 -   7 

Тема 10. Аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства 
15 4 4 -   7 

Модульний контроль 2 2 

Разом 32 8 8    14 

Змістовний модуль 5. Аудит господарської діяльності підприємства 

Тема 11. Аудит господарської діяльності 

підприємства 
10 2 2    6 

Модульний контроль 2 2 

Разом 12 2 2    6 

Семестровий контроль 30      6 

Усього 180 36 34 10   70 

Примітка: слід зазначати також теми, винесені на самостійне вивчення.  

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовний модуль 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності 

Тема 1. Теоретичні основи економічного аналізу 

Роль і місце економічного аналізу в системі управління підприємством. Функції та 

завдання економічного аналізу. Основні категорії економічного аналізу. Методичні 

підходи до структуризації економічного аналізу. 

Тема 2. Методи і прийоми економічного аналізу 
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Аналітичний метод дослідження та його особливості. Традиційні прийоми 

економічного аналізу. Логіка і методичні прийомі факторного аналізу. Алгоритм 

детермінованого факторного аналізу. Методи детермінованого факторного аналізу. 

Особливості стохастичного аналізу. Евристичні прийоми в економічному аналізі. 

Тема 3. Види економічного аналізу та його інформаційне забезпечення 
Особливості методики окремих видів економічного аналізу. Класифікація видів 

економічного аналізу. Характеристика внутрішнього і зовнішнього видів аналізу. Види 

аналізу за функціональними сферами підприємства. Особливості перспективного та 

ретроспективного аналізу. Зміст видів аналізу та характером дослідження об’єктів. 

Інформаційне забезпечення економічного аналізу. Види інформації та її роль в 

економічному аналізі. Підготовка економічної інформації до використання в аналітичній 

роботі. Організація економічного аналізу. 

 

Змістовний модуль 2. Аналіз ресурсів та активів підприємства 

Тема 4. Аналіз трудових ресурсів підприємства 
Завдання, основні напрями та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз 

забезпечення підприємства трудовими ресурсами. Аналіз використання робочого часу на 

підприємстві. Аналіз продуктивності праці. Аналіз оплати праці. 

Тема 5. Аналіз необоротних активів підприємства 

Завдання основні напрями та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз 

забезпечення підприємства необоротними активами. Аналіз основних засобів 

підприємства. Аналіз нематеріальних активів. 

 Тема 6. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства 
Завдання основні напрями та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз 

забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз стану та використання 

виробничих запасів. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Аналіз 

впливу матеріальних ресурсів на виробничі результати підприємства. 

 

Змістовний модуль 3. Економічний аналіз діяльності підприємства  

Тема 7. Аналіз виробництва і реалізації продукції 
Значення, основні напрями та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз обсягу 

виробленої та реалізованої продукції. Аналіз номенклатури, асортименту та оновлення 

продукції. Аналіз сезонності та ритмічності виробництва (реалізації) продукції. Аналіз 

виконання договорів постачання продукції. Аналіз якості та конкурентоспроможності 

продукції. 

Тема 8. Аналіз витрат підприємства 

Значення, основні напрями та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз витрат 

звичайної діяльності. Аналіз операційних витрат. Аналіз виробничої собівартості 

продукції. 

Змістовний модуль 4. Фінансовий аналіз діяльності підприємства 

Тема 9. Аналіз фінансового стану підприємства 

Значення, основні напрями та інформаційне забезпечення аналізу. Загальна оцінка 

фінансового стану підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз 

ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз грошових потоків підприємства. 

Аналіз ділової активності підприємства. 

Тема 10. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

Значення, основні напрями та інформаційне забезпечення аналізу.  

Загальна оцінка фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз рівня і 

динаміки фінансових результатів. Аналіз доходів і витрат підприємства. 

Аналіз прибутків (збитків) діяльності підприємства. Аналіз прибутку (збитку) від 

операційної діяльності підприємства. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу реалізації та 

продукції. Аналіз прибутків (збитків) від іншої звичайної діяльності. Аналіз розподілу 
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прибутку підприємств. 

Аналіз рентабельності діяльності продукції. Аналіз та оцінка рентабельності продукції. 

Аналіз рентабельності капіталу (інвестицій).  

 

Змістовний модуль 5. Аудит господарської діяльності підприємства 

Тема 11. Аудит господарської діяльності підприємства 

Організація аудиторської діяльності. Аудит розрахункових операцій 

підприємства. Аудит товарно-матеріальних цінностей. Аудит фінансової діяльності 

підприємства. Перевірка організаційних засад діяльності підприємства та стану 

бухгалтерського обліку. Оцінка та оформлення результатів аудиту. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  
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1 
Відвідування 

лекцій 

1 4 4 6 6 3 3 4 4 1 1 

2 

Відвідування 

семінарських 

занять 

1 

4 4 5 5 3 3 4 4 1 1 

3 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи  

5 3 15 3 15 2 10 2 10 1 5 

4 

Робота на 

практичних 

(семінарських) 

заняттях  

5 3 15 3 15 2 10 2 10 1 5 

5 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

25 

1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом   63  66  51  52  37 

Екзамен                                                                                                 40  

Максимальна кількість балів:                                                            269 

Розрахунок коефіцієнта:                                                                   269/60=4,4                                     

 

6.2.Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Бали 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І  

Теоретичні основи аналізу господарської діяльності 

1 Теоретичні основи економічного аналізу 6 5 

2 Методи і прийоми економічного аналізу 6 5 

3 Види економічного аналізу та його інформаційне 

забезпечення 

6 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II  

Аналіз ресурсів та активів підприємства 
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4 Аналіз ресурсів та активів підприємства 6 5 

5 Аналіз необоротних активів підприємства 6 5 

6 Аналіз матеріальних ресурсів підприємства 6 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III  

Економічний аналіз діяльності підприємства 

7 Аналіз виробництва і реалізації продукції 7 5 

8 Аналіз витрат підприємства 7 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV  

Фінансовий аналіз діяльності підприємства 
9 Аналіз фінансового стану підприємства 7 5 

10 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 7 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V  

Аудит господарської діяльності підприємства 

11 Аудит господарської діяльності підприємства 6 5 

Разом 70 55 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Поточний контроль за результатами виконання контрольних 

(модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних 

умінь і навичок, які студент набув після завершення вивчення навчального 

матеріалу змістовного модуля з дисципліни. Виконання модульних 

контрольних робіт здійснюється в аудиторії.  

Модульний контроль проводиться у формі контрольної роботи за 

кожним модулем. Контрольні (модульні) роботи включають тестування, 

відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань та ситуацій. 

Сума балів, накопичених студентом за виконання модульних 

контрольних робіт свідчить про ступінь оволодіння ним програмою 

навчальної дисципліни на конкретному етапі її вивчення.  

Критерії оцінювання модульного контролю з дисципліни наступні: 

20-25 балів – у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань, тестових та практичних 

завдань.  

15-20 балів – достатньо повно володіє навчальним матеріалом, але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки.  

10-15 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом та викладає його 

основний зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.  

1-10 балів – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

фрагментарно (без аргументації та обґрунтування) його викладає, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності.  

0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.  
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Форми проведення та критерії оцінювання модульного контролю 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання 

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту. Форма проведення 

є комбінованою. Тривалість проведення – 1 год. 20 хв. Максимальна 

кількість балів за відповіді на іспиті – 40 балів. Критерії оцінювання 

наступні: 20 балів – письмова відповідь, 5 балів – тестові завдання, 15 балів – 

розв»язання задачі. 

До результатів екзамену додається сума балів поточного контролю – 

максимум 60 балів. І виставляється загальна рейтингова оцінка – максимум 

100 балів. 
 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Роль і місце економічного аналізу в системі управління підприємством.  

2. Функції та завдання економічного аналізу.  

3. Основні категорії економічного аналізу.  

4. Методичні підходи до структуризації економічного аналізу. 

5. Аналітичний метод дослідження та його особливості. 

6. Традиційні прийоми економічного аналізу.  

7. Логіка і методичні прийомі факторного аналізу.  

8. Алгоритм детермінованого факторного аналізу.  

9. Методи детермінованого факторного аналізу.  

10. Особливості стохастичного аналізу.  

11. Евристичні прийоми в економічному аналізі. 

12. Особливості методики окремих видів економічного аналізу.  

13. Класифікація видів економічного аналізу.  

14. Характеристика внутрішнього і зовнішнього видів аналізу.  

15. Види аналізу за функціональними сферами підприємства.  

16. Особливості перспективного та ретроспективного аналізу.  

17. Зміст видів аналізу та характером дослідження об’єктів. 

18. Інформаційне забезпечення економічного аналізу.  

Модулі Теми дисципліни Форма контролю Максимальна 

сума балів 

І 

Теми 1, 2 згідно з 

тематичним планом 

дисципліни 

контрольна робота 25 балів 

ІІ 

Теми 3, 4, 5 згідно з 

тематичним планом 

дисципліни 

контрольна робота 25 балів 

III 

Теми 6, 7, 8 згідно з 

тематичним планом 

дисципліни 

контрольна робота 25 балів 

IV 

Теми 9, 10 згідно з 

тематичним планом 

дисципліни 

контрольна робота 25 балів 
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19. Види інформації та її роль в економічному аналізі.  

20. Підготовка економічної інформації до використання в аналітичній роботі.  

21. Організація економічного аналізу. 

22. Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами.  

23. Аналіз використання робочого часу на підприємстві.  

24. Аналіз продуктивності праці.  

25. Аналіз оплати праці. 

26. Завдання основні напрями та інформаційне забезпечення аналізу.  

27. Аналіз забезпечення підприємства необоротними активами.  

28. Аналіз основних засобів підприємства.  

29. Аналіз нематеріальних активів. 

30. Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.  

31. Аналіз стану та використання виробничих запасів.  

32. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів.  

33. Аналіз впливу матеріальних ресурсів на виробничі результати 

підприємства. 

34. Аналіз обсягу виробленої та реалізованої продукції.  

35. Аналіз номенклатури, асортименту та оновлення продукції.  

36. Аналіз сезонності та ритмічності виробництва (реалізації) продукції.  

37. Аналіз виконання договорів постачання продукції.  

38. Аналіз якості та конкурентоспроможності продукції. 

39. Аналіз витрат звичайної діяльності.  

40. Аналіз операційних витрат.  

41. Аналіз виробничої собівартості продукції. 

42. Загальна оцінка фінансового стану підприємства.  

43. Аналіз фінансової стійкості підприємства.  

44. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.  

45. Аналіз грошових потоків підприємства.  

46. Аналіз ділової активності підприємства. 

47. Загальна оцінка фінансових результатів діяльності підприємства.  

48. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів.  

49. Аналіз доходів і витрат підприємства. 

50. Аналіз прибутку (збитку) від операційної діяльності підприємства.  

51. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу реалізації та продукції.  

52. Аналіз прибутків (збитків) від іншої звичайної діяльності.  

53. Аналіз розподілу прибутку підприємств. 

54. Аналіз рентабельності діяльності продукції.  

55. Аналіз та оцінка рентабельності продукції.  

56. Аналіз рентабельності капіталу (інвестицій).  

57. Організація аудиторської діяльності.  

58. Аудит розрахункових операцій підприємства.  

59. Аудит товарно-матеріальних цінностей.  

60. Аудит фінансової діяльності підприємства.  
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61. Перевірка організаційних засад діяльності підприємства та стану 

бухгалтерського обліку.  

62. Оцінка та оформлення результатів аудиту. 
 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 



7. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Разом: 180 год., лекції – 36 год., семінарські заняття  – 34 год., модульний контроль – 10 год., самостійна робота – 70 год., 

семестровий контроль – 30 год. 

 

 
Модулі 

(назви, 

бали) 

Оцінка фінансового аналізу  Оцінка фінансового стану 

 
Аналіз грошових потоків фінансових 

результаті  

 

Оцінка фінансових 

інструментів у фінансовому 

аналізі 

 
Теми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лекції 
 

Теоретичні 

основи 

фінансового 

аналізу 

 

Загальна оцінка 

фінансового 

стану 

підприємства 

 

Аналіз 

фінансової 

стійкості 

 

Аналіз 

платоспроможно

сті та ліквідності 

 

Аналіз 

кредитоспромож

ності 

підприємства 

 

Аналіз 

грошових 

потоків 

 

Аналіз ділової 

активності та 

інвестиційної 

привабливості 

підприємства 

 

Аналіз 

ефективності 

використання 

капіталу 

 

Оцінка 

виробничо-

фінансового 

левериджу у 

фінансовому 

аналізі 

 

Аналіз 

фінансового 

ризику та 

шляхи його 

зниження 

 

Семінарськіі 
заняття 

 

Теоретичні 

основи 

фінансового 

аналізу 

 

Загальна оцінка 

фінансового 

стану 

підприємства 

 

Аналіз 

фінансової 

стійкості 

 

Аналіз 

платоспроможно

сті та ліквідності 

 

Аналіз 

кредитоспромож

ності 

підприємства 

 

Аналіз 

грошових 

потоків 

 

Аналіз ділової 

активності та 

інвестиційної 

привабливості 

підприємства 

 

Аналіз 

ефективності 

використання 

капіталу 

 

Оцінка 

виробничо-

фінансового 

левериджу у 

фінансовому 

аналізі 

 

Аналіз 

фінансового 

ризику та 

шляхи його 

зниження 

 

Самостійна 
робота 

Самостійна робота 10 балів Самостійна робота 17 балів Самостійна робота 18 балів Самостійна робота 11 балів 

Поточний 
контроль 

(вид, бали) 

Модульна контрольна робота 1 

25 балів 

Модульна контрольна робота 2 

25 балів 

Модульна контрольна робота 3 

25 балів 

Модульна контрольна робота 4 

25 балів 

Підсумковий 
контроль 

(вид, бали) 

Екзамен 40 балів 
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8.Рекомендовані джерела 
 

Базова 

1. Закон України “Про акціонерні товариства”. 

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність”. 

3. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом”. 

4. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні”. 

5. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану 

неплатоспроможних підприємств та організацій, затверджена наказом Агентства з питань 

запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.97 р., № 81. 

6. Наказ Мінекономіки України “Про затвердження Положення про порядок складання річного 

фінансового плану державним підприємством” N 277 від 25.12.2000. 

7. Наказ Фонду державного майна України “Положення про порядок складання та затвердження 

річного фінансового плану господарського товариства, у статутному фонді якого понад 50 

відсотків акцій належать державі”, № 343 від 21.02.2002 р. 

8. Податковий кодекс України. 

9. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України. 

Допоміжна 

1. Базилінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури. – 2009. – 328 с. 

2. Барилюк І.В., Рубаха М.В. Діагностика впливу факторів економічного середовища та 

формування фінансового капіталу компаній // Фінанси України. – 2013. – № 9. – с. 104–117. 

3. Білик М. Д., Павловська О. В., та ін. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 

592 с. 

4. Васюта В.Б., Вісіч В.В. Ефективність використання робочого часу на підприємстві. – 

Економічний простір. – 2015. – №95. – С. 180-188. 

5. Веремчук А. Економічний аналіз ефективності та результативності дорожньо -будівних 

проектів у контексті державного управління // Науковий вісник «Демократичне 

врядування». – 2013. – Вип. 12. – С. 18-26. 

6. Волкова Н. А., Подвальна Н. Е. Організація та методика економічного аналізу: Навч. посібник. 

– Одеса: ОНЕУ, ротапринт. – 2013. – 267 с. 

7. Гірняк К.М. теоретичні аспекти формування системи управління трудовими ресурсами 

підприємства // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2017. - №76. – Т.19. – С. 31-

34. 
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9. Грабовецький Б.С. Фінансовий аналіз та звітність / Б.Є. Грабовецький, І.В. Шварц. – 

Вінниця: ВНТУ, 2011. – 218 с. 

10. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; 

редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр 

Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 
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