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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господар-

ської діяльності» розроблена на підставі освітньо-професійної 

програми «Облік і оподаткування», тимчасового стандарту ви-

щої освіти та навчального плану підготовки фахівців за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», затвердженими «23» березня 2016 року. Ви-

вченню дисципліни передує отримання компетентностей з таких 

дисциплін, як «Бухгалтерський облік (загальна теорія)». Знання 

та навички з навчальної дисципліни «Аналіз господарської ді-

яльності» допоможуть оволодіти компетентностями з «Аналі-

тичне забезпечення фінансових рішень», «Аудит», «Звітність 

підприємств»,  знадобляться під час проходження аналітичної 

практики, допоможуть успішно скласти комплексний державний 

іспит за фахом, написати та захистити бакалаврську роботу. 

Анотація 

Дані аналізу господарської діяльності дозволяють обґрун-

тувати управлінські рішення та забезпечити всіх зацікавлених 

користувачів аналітичною інформацією про господарську діяль-

ність підприємства. Дисципліна «Аналіз господарської діяльно-

сті» включає питання аналізу ресурсів підприємства, доходів і 

витрат, фінансового стану. 

Викладання навчальної дисципліни «Аналіз господарської ді-

яльності» забезпечить такі результати навчання: 

усвідомлювати сутність об’єктів аналізу та розуміти його 

роль і місце у прийнятті управлінських рішень в господарській 

діяльності підприємства; 

володіти методичним інструментарієм аналізу господарської 

діяльності; 

демонструвати розуміння особливостей практики здійснення 

аналізу господарської діяльності підприємств, установ та органі-

зацій різних форм власності, організаційно-правових форм гос-

подарювання та видів економічної діяльності. 
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Ключові слова: фінансова звітність, активи, зобов’язання, 

власний капітал, доходи, витрати, ресурси, рентабельність, ефе-

ктивність. 

 

Abstract 

Data analysis of economic activity allows to substantiate managerial 

decisions and provide all interested users with analytical information 

about the economic activity of the enterprise. Discipline "Analysis of 

economic activity" includes issues of analysis of enterprise resources, 

income and expenditure, financial status. 

Teaching of the discipline "Analysis of economic activity" will pro-

vide the following learning outcomes: 

to understand the essence of the objects of analysis and to understand 

its role and place in the making of managerial decisions in the eco-

nomic activity of the enterprise; 

possess methodical tools for analyzing economic activity; 

demonstrate an understanding of the specifics of the practice of con-

ducting an analysis of the economic activity of enterprises, institu-

tions and organizations of different forms of ownership, organiza-

tional and legal forms of management and types of economic activi-

ty. 

Key words: financial statements, assets, liabilities, equity, income, 

expenses, resources, profitability, efficiency. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування пока-

зників 

Галузь знань, спеці-

альність, спеціалі-

зація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів – 4,5 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Нормативна 

Спеціальність  071 

«Облік і оподатку-

вання» 
Модулів – 2 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 

2 

Спеціалізація 

- 

3-й 4-й 

Індивідуальне нау-

ково-дослідне за-

вдання (КР) -  

Семестр 

6-й 7-й 

Загальна кількість 

годин - 135 

Лекції 

24 год. 2 год. 

Тижневих годин для 

денної форми на-

вчання – 3,3 

самостійна робота 

студента -6,2 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Практичні 

22 год. 10 год. 

Самостійна робота 

69 год. 103 год. 

Курсова робота 

20 20 

Форма контролю: екзамен, 

курсова робота 
 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостій-

ної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 46/69 

для заочної форми навчання – 12/103 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є набуття знань щодо організації та ме-

тодики проведення аналізу діяльності підприємств усіх форм 

власності. 

Завданням навчальної дисципліни є вивчення математич-

них та статистичних прийомів і методів  аналізу господарської 

діяльності підприємств. 

Предмет навчальної дисципліни – господарська  діяльність 

підприємства.  

В результаті вивчення курсу студент повинен знати мето-

дичні прийоми аналізу господарської діяльності підприємства. 

розуміти основи методики аналізу господарської діяльності 

підприємства. 

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні 

вміти  
- використовуючи дані фінансової та статистичної звітності, 

комп’ютерну техніку, статистичні методи оброблення інфор-

мації: 

– забезпечувати інформаційну базу даних; 

– застосовувати раціональну методику аналізу господарської 

діяльності; 

– організовувати аналітичну роботу. 

- аналізувати:  

– стан, рух та ефективність використання ресурсів підприємства; 

– узагальнювати результати аналізу фінансового стану та фінан-

сових результатів; 

- готувати висновки та пропозиції з оптимізації фінансового 

стану та фінансових результатів підприємства. 

 

 

 

 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
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Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Аналіз ресурсів підприємства та їх ви-

користання. 

Тема 1. Теоретичні засади аналізу господарської діяль-

ності підприємства. 

Значення аналізу господарської діяльності підприємства для 

ефективного управління підприємством. Предмет, об’єкти 

аналізу господарської діяльності підприємства. Метод і методи-

ка аналізу господарської діяльності підприємства. Прийоми 

аналізу господарської діяльності підприємства. 

Тема 2. Організація аналізу господарської діяльності 

підприємства. 

Форми організації економічного аналізу. Функції бухгалтерів 

та економістів стосовно економічного аналізу (згідно посадових 

інструкцій). Інформаційне забезпечення оперативного, поточно-

го, ретроспективного, стратегічного аналізу.  

Тема 3. Аналіз виробничої програми підприємства. 

Аналіз виробничої програми за асортиментом та структурою. 

Аналіз ритмічності виробництва. Аналіз якості продукції. 

Тема 4. Аналіз трудових ресурсів. 

Аналіз складу та руху персоналу підприємства. Аналіз рівня 

кваліфікації. Аналіз балансу робочого часу. Аналіз продуктив-

ності праці. Аналіз фонду оплати праці.  

Тема 5. Аналіз основних засобів підприємства 

Аналіз складу та структури основних засобів підприємства. 

Аналіз руху основних засобів підприємства. Аналіз стану ос-

новних засобів. Аналіз використання основних засобів. 

Тема 6. Аналіз запасів підприємства 
Аналіз складу та структури запасів підприємства. Аналіз над-

ходження та витрачання матеріальних ресурсів  підприємства. 

Аналіз використання запасів. 

 

Змістовний модуль 2. Організація і методика аналізу фінан-

сових результатів та фінансового стану підприємства 
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Тема 7. Аналіз доходів, витрат та фінансових результатів 

підприємства. 

Аналіз формування доходів і витрат підприємства від різних 

видів діяльності. Аналіз операційних витрат за економічними 

елементами. Методика аналізу рентабельності підприємства  

Тема 8. Аналіз фінансового стану підприємства. 

Аналіз активів підприємства. Аналіз зобов’язань та власного 

капіталу. Аналіз оборотності оборотних активів. Аналіз фінан-

сової стійкості підприємства. Аналіз показників ліквідності під-

приємства 

Тема 9. Аналіз грошових коштів. 

Аналіз надходження та витрачання грошових коштів від різ-

них видів діяльності. Аналіз чистого руху коштів. Аналіз ефек-

тивності грошових потоків. 

Тема 10. Аналіз власного капіталу. 

Аналіз складу та структури власного капіталу.. Аналіз не-

розподіленого прибутку. 

 

Модуль 2 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (КР)  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

3.1. Денна форма навчання 
Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

лекції практ. СРС у  т.ч. 

інд.роб. 

разом  

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Аналіз ресурсів підприємства та їх використання 

Тема 1. Теоретичні засади 

аналізу господарської 

діяльності підприємства 

4 2 6 2 14 

Тема 2. Організація аналізу 

господарської діяльності 

підприємства 

2 - 6 2 10 

Тема 3. Аналіз виробничої 2 2 6 2 12 
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програми підприємства. 

Тема 4. Аналіз трудових 

ресурсів. 

2 2 6 2 12 

Тема 5. Аналіз основних 

засобів підприємства 

2 2 6 1 11 

Тема 6. Аналіз запасів підп-

риємства 

2 2 10 1 15 

Усього 14 10 40 10 74 

Змістовий модуль 2. Організація і методика аналізу фінансових резуль-

татів та фінансового стану підприємства 

Тема 7. Аналіз доходів, 

витрат та фінансових ре-

зультатів підприємства 

2 4 7 3 16 

Тема 8. Аналіз фінансового 

стану підприємства 

4 4 7 3 18 

Тема 9. Аналіз грошових 

коштів 

2 2 7 3 14 

Тема 10. Аналіз власного 

капіталу 

2 2 8 1 13 

Усього  10 12 29 10 61 

Разом 24 22 69 20 135 

 

3.2. Заочна форма навчання 
Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

лекції практ. СРС у  т.ч. 

інд.роб. 

разом  

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Аналіз ресурсів підприємства та їх використання 

Тема 1. Теоретичні засади 

аналізу господарської 

діяльності підприємства 

2 2 12 2 18 

Тема 2. Організація аналізу 

господарської діяльності 

підприємства 

  12 2 14 

Тема 3. Аналіз виробничої   12 2 14 
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програми підприємства. 

Тема 4. Аналіз трудових 

ресурсів. 

 2 12 2 16 

Тема 5. Аналіз основних 

засобів підприємства 

 2 2 1 5 

Тема 6. Аналіз запасів підп-

риємства 

  2 1 3 

Усього 2 6 52 10 70 

Змістовий модуль 2. Організація і методика аналізу фінансових резуль-

татів та фінансового стану підприємства 

Тема 7. Аналіз доходів, 

витрат та фінансових ре-

зультатів підприємства 

 2 12 3 17 

Тема 8. Аналіз фінансового 

стану підприємства 

 2 12 3 17 

Тема 9. Аналіз грошових 

коштів 

  12 3 15 

Тема 10. Аналіз власного 

капіталу 

  15 1 16 

Усього   4 51 10 65 

Разом 2 10 103 20 135 

 

4. Теми та зміст практичних занять 
Тема Зміст Форма 

контролю 

Год. 

д з 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Облік оборотних активів підприємства 

Тема 1. Теоре-

тичні засади 

аналізу госпо-

дарської 

діяльності 

підприємства 

Прийоми аналізу господарсь-

кої діяльності підприємства( 

елімінування). Аналіз впливу 

факторів на результуючі пока-

зники 

 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

2 2 

Тема 3. Аналіз 

виробничої 

програми 

Аналіз виробничої програми 

за асортиментом та структу-

рою. Складання аналітичних 

Пись-

мове 

тесту-

2  
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підприємства. таблиць. Розрахунок коефіці-

єнтів ритмічності  

вання 

Тема 4. Аналіз 

трудових ре-

сурсів. 

Аналіз складу та руху персо-

налу підприємства. Аналіз 

рівня кваліфікації. Аналіз ба-

лансу робочого часу. Скла-

дання аналітичних таблиць. 

Розрахунок продуктивності 

праці, зарплатовіддачі 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

2 2 

Тема 5. Аналіз 

основних за-

собів підпри-

ємства 

Аналіз складу та структури 

основних засобів підприєм-

ства. Складання аналітичних 

таблиць. Розрахунок коефіці-

єнтів зносу, надходження, ви-

буття, фондовіддачі. 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

2 2 

Тема 6. Аналіз 

запасів підпри-

ємства 

Аналіз складу та структури 

запасів підприємства. Скла-

дання аналітичних таблиць. 

Розрахунок коефіцієнтів ма-

теріаловіддачі, матеріаломіст-

кості 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

2  

Усього   10 6 
 

Змістовий модуль 2. Організація і методика аналізу фінансо-

вих результатів та фінансового стану підприємства 

Тема 7. Аналіз 

доходів, витрат 

та фінансових 

результатів 

підприємства 

Аналіз доходів і витрат 

підприємства від різних видів 

діяльності. Аналіз операцій-

них витрат. Складання аналі-

тичних таблиць. Розрахунок 

коефіцієнтів рентабельності  

Пись-

мове 

тесту-

вання 

4 2 

Тема 8. Аналіз 

фінансового 

стану 

підприємства 

Аналіз активів підприємства. 

Аналіз зобов’язань та власно-

го капіталу. Складання аналі-

тичних таблиць. Розрахунок 

коефіцієнтів оборотності обо-

ротних активів, фінансової 

стійкості, ліквідності  

Пись-

мове 

тесту-

вання 

4 2 

Тема 9. Аналіз Аналіз надходження та витра- Пись- 2  
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грошових 

коштів 

чання грошових коштів від 

різних видів діяльності. Ана-

ліз чистого руху коштів. 

Складання аналітичних таб-

лиць. Розрахунок коефіцієнтів 

ефективності грошових пото-

ків. 

мове 

тесту-

вання 

Тема 10. 

Аналіз власно-

го капіталу 

Аналіз складу та структури 

власного капіталу.. Аналіз не-

розподіленого прибутку. 

Складання аналітичних таб-

лиць. Розрахунок коефіцієнтів 

рентабельності капіталу 

 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

2  

Усього   12 4 

Разом    22 10 
 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для денної форми навчан-

ня: 

підготовка до аудиторних занять –    23 год.; 

підготовка до контрольних заходів –27  год. 

опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних за-

няттях                                                         19 год. 

              

Усього                                                   69год. 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відпові-

дного матеріалу перевіряється під час поточного та підсумково-

го контролю знань. 

 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи студентів, які не розгля-

даються на лекціях 
№  Назва теми Зміст питання Д З 
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1 2 3 4 5 

1 Тема 1. Теоретичні 

засади аналізу госпо-

дарської діяльності 

підприємства 

Аналітичні  програми. Мож-

ливості програм Бухгалтерія 

1-С та Медок 

2 2 

2 Тема 2. Організація 

аналізу господарської 

діяльності підприєм-

ства 

Нормативне забезпечення 

проведення аналізу 

2 2 

3 Тема 3. Аналіз вироб-

ничої програми 

підприємства. 

Аналіз виробничого потенціа-

лу: ресурсний підхід 

2 2 

4 Тема 4. Аналіз трудо-

вих ресурсів. 

Сучасні методи аналізу кадрів 2 2 

5 Тема 5. Аналіз основ-

них засобів підприємс-

тва 

Аналіз інвестицій 2 2 

6 Тема 6. Аналіз запасів 

підприємства 

Методи АВС та ХУZ 2 2 

 

7 Тема 7. Аналіз дохо-

дів, витрат та фінансо-

вих результатів 

підприємства 

Аналіз ризику банкрутства 2 2 

8 Тема 8. Аналіз фінан-

сового стану 

підприємства 

Аналіз фінансового стану 

установ державного сектору 

2 2 

9 Тема 9. Аналіз гро-

шових коштів 

Аналіз руху коштів установ 

державного сектору 

2 2 

10 Тема 10. Аналіз влас-

ного капіталу 

Аналіз показників що харак-

теризують акціонерний капі-

тал 

1 1 

 Разом  19 19 

 

7. Індивідуальна навчально-дослідна  робота (КР) – 

Індивідуальна навчально-дослідна  робота студентами вико-

нується у вигляді курсової роботи. Зміст завдання на курсову 

роботу викладений у методичних вказівках до виконання курсо-
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вої роботи з навчальної дисципліни «Аналіз господарської дія-

льності» для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткуван-

ня” денної та заочної форм навчання. 

Курсова робота передбачає: 

-встановлення переліку та вивчення особливостей джерел ін-

формації суб’єкта господарювання, який є базою дослідження; 

-формування аналітичних таблиць та графічного матеріалу за 

даними обліку і звітності суб’єкта господарювання, відповідно 

до обраної теми дослідження; 

-розрахунок та інтерпретація показників ефективності вико-

ристання ресурсів суб’єкта господарювання відповідно до обра-

ної теми дослідження; 

-формування висновків та пропозицій щодо оптимізації осно-

вних досліджуваних показників суб’єкта господарювання. 

Зміст питань що підлягають розробці в курсовій роботі: 

1. Теоретико-методологічні аспекти організації і методики ана-

лізу на прикладі суб’єкта господарювання відповідно до обраної 

теми дослідження. 

2. Аналіз показників відповідно до теми дослідження та оцінка 

їх впливу на фінансові результати та фінансовий стан суб’єкта 

господарювання. 

3. Прогнозний аналіз показників відповідно до теми досліджен-

ня. 

Обсяг основного тексту курсової роботи 25 сторінок.  

Завдання студенти отримують на кафедрі обліку і аудиту 

8. Методи навчання 

У процесі навчання використовуються оглядові та проблемні 

лекції. Під час лекційного курсу застосовується мультимедійна 

презентація (із застосуванням PowerPoint), роздатковий матері-

ал, дискусійне обговорення проблемних питань. На практичних 

заняттях вирішуються ситуаційні завдання. 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни проводить-

ся у формі письмового або комп’ютерного тестування (30 тестів 

закритої форми з однією правильною відповіддю з 5 можливих) 
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з кожної теми. Під час проведення комп’ютерного тестування 

кількість тестів та порядок їх оцінювання визначається відпові-

дно до Положення про семестровий поточний та підсумковий 

контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (сайт 

НУВГП). Загальна база тестів становить 450 одиниць (100 тестів 

на 1 кредит). 

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні си-

туацій та виконання завдань.  

Підсумковий контроль знань – екзамен відбувається відпові-

дно до Положення про семестровий поточний та підсумковий 

контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (сайт 

НУВГП).   

Структура екзаменаційного білету: 

теоретична частина – 30 тестів закритої форми з однією пра-

вильною відповіддю, які за змістом охоплюють усю програму 

навчальної дисципліни; 

практична частина – завдання (аналіз структури і динаміки, 

розрахунок коефіцієнта). 

 

10. Критерії та шкала оцінювання  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетен-

тності студента при оцінюванні результатів поточного та підсу-

мкового контролів з навчальної дисципліни «Аналіз господарсь-

кої діяльності», є: 

− виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 

робочою програмою  навчальної дисципліни; 

− глибина і характер знань навчального матеріалу за зміс-

том навчальної дисципліни, що міститься в основних та додат-

кових рекомендованих літературних джерелах; 

− вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взає-

мозв’язку і розвитку; 

− характер відповідей на поставлені питання (чіткість, ла-

конічність, логічність, послідовність тощо); 

− вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач; 
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− вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено за 

100-бальною шкалою. 

Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, 

що виконуються на практичних, результати самостійної роботи 

студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на за-

вдання, із заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помил-

ки методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві поми-

лки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Таблиця 1 

Розподіл балів що отримують студенти денної форми на-

вчання 

Модуль 1: 

поточний контроль 

М
о

д
у

л
ь 

2
: 

ІН
Д

З
 

Е
к

за
м

ен
 

С
у

м
а
 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

- 0-40 0-100 

0-40 0-20 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

0-5 0-4 0-6 0-6 0-6 0-6 0-7 0-8 0-6 0-6 

З них: 
Теор  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Практ 2  2 2 2 2 4 4 2 2 

СРС 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

У екзаменаційній відомості результати навчання проставля-

ються за двома шкалами (табл. 3). Позитивні оцінки виставля-

ються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної 

роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни 
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і набрали за результатами поточного та підсумкового контролів 

не менше 60 балів. 

 

 

 

Таблиця 2 

Розподіл балів що отримують студенти за виконання курсової 

роботи 
Елементи оцінки Критерії Кіль-

кість 

балів 

1.Змістовні аспекти курсової роботи 

1.1. Рівень розробки запропонованих рі-

шень за пунктами плану курсової роботи, 

відповідність логічної побудови курсової 

роботи поставленим завданням 

Низький- 0 балів Сере-

дній- 5 балів Високий - 

10 балів  

0-10 

1.2.Ступінь самостійності проведення 

дослідження 

Низький- 0 балів Сере-

дній- 10 балів Високий 

- 20 балів  

0-20 

1.3.Розвиненість мови викладу курсової 

роботи 

Низький- 0 балів Сере-

дній- 5 балів Високий - 

10 балів 

0-10 

Разом за розділом 1. Максимум-35 балів 

2. Організаційні аспекти роботи 

2.1. Своєчасність виконання курсової 

роботи 

Невчасно-0 балів  

Вчасно- 5 балів 

0-5 

2.2. Відповідність встановленим вимогам 

до оформлення курсової роботи 

Ні-0 балів  

Частково-5 балів  

Так-10 балів 

0-10 

2.3.Наявність та якість підготовки додат-

ків до курсової роботи по підприємству. 

Низький – 0 балів Се-

редній- 5 балів  

Високий- 10 балів 

0-10 

Разом за розділом 2.  Максимум- 25 балів 

3. Якість захисту курсової роботи 

3.1.Уміння стисло, послідовно, чітко 

викласти сутність і результати курсової 

роботи 

Ні-0 балів  

Частково-5 балів  

Так-10 балів 

0-10 

3.2. Здатність аргументовано захищати Ні-0 балів  0-10 
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свої пропозиції, думки, погляди Частково-5 балів  

Так-10 балів 

3.3. Загальний рівень підготовки студен-

та 

Низький – 0 балів Се-

редній- 10 балів Висо-

кий- 20 балів 

0-20 

Разом за розділом 3  Максимум 40 балів 

Робота в цілому  Максимум -100 балів 

Таблиця 3 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
90-100 “відмінно” 

82-89 “добре” 

74-81 

64-73 “задовільно” 

60-63 

35-59 “незадовільно” з можливістю повторного складання 

1-34 “незадовільно” з обов’язковим повторним курсом 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Міклуха О.Л. Методичні вказівки до практичних занять та са-

мостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз господарсь-

кої діяльності» для студентів спеціальності 071 “Облік і оподат-

кування” денної та заочної форм навчання. - Рівне: НУВГП, 

2018.  

2. Міклуха О.Л. Методичні вказівки до виконання курсової ро-

боти з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» 

для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної 

та заочної форм навчання. - Рівне: НУВГП, 2018.  

 

12. Рекомендована література 

12.1. Базова література 
1. Сіменко І.В. Аналіз господарської діяльності: Навчальний посіб-

ник. – Київ, Центр учбової літератури, 2013. — 384 с. 

2. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підрпиємства: Підруч-

ник. - Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 514с.  

3. Мулик Т. О. Аналіз господарської діяльності - Навчальний посіб-

ник. – Київ, Центр учбової літератури, 2017. — 288 с. 
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12.2. Додаткова література  
4. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкрет-

них ситуацій, ділова гра на прикладі металургійного підприємства: 

Навч. посібник / За ред..К.Ф.Ковальчука. – Дніпропетровськ: «Поро-

ги», 2010. – 398 с.  

5.  Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності: Підручник / Г.І. 

Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г.Загородній, за 

ред.проф.А.Г.Загороднього. – К.: Знання, 2008. – 487 с.  

6.  

7. Мних Є. В. Аналіз господарської діяльності діяльності підприємс-

тва: Підручник. / Є.В.Мних — К., 2011. — 513c.  

8. Мошенський С. З. Аналіз господарської діяльності: Підручник / 

С.З.Мошенський, О.В.Олійник, за ред.. Ф.Ф. Бутинця. — 2-ге вид., 

доповн. і перероб. — Житомир : ПП "Рута", 2007. — 704с.  

9. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз господарської діяльності (практи-

кум): навч. посібник  / І.М.Парасій-Вергуненко, Г.А.Ямборко.; за ред. 

проф. Л.М.Кіндрацької. – К.:КНЕУ, 2013 – 376 с.   

10. Серединська В.М. Економічний аналіз. Навчальний посібник. / 

В.М.Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. – Тернопіль: Аст-

рон, 2010. -592 с.  

11. Шевчук В.О., Коновалова О.В., Пантелеєв В.П. Аналіз господар-

ської діяльності: Навчальний посібник. –  К.: ДП “Інформ.-аналіт. аге-

нтство”, 2011. – 399 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 
1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-

ність”/[Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon5. 

rada.gov.ua/laws/show/996-14  

2. Закон України “Про електронні документи й електронний докуме-

нтообіг” від 22.05.2003 р. № 851-IV/[Електронний ресурс]  // Режим 

доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ T030851.html  

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «За-

гальні вимоги до фінансової звітності» Затв. Міністерством фінансів 

України від 7.02.2013 р. № 73 / [Електронний ресурс] //Режим досту-

пу: www.mimfin. gov.ua  

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва» : наказ Міністерства фінансів 
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України від 25 лютого 2000 року / [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: www.mimfin. gov.ua 

5. Верховна рада України / [Електронний ресурс] // Режим доступу:  

zakon.rada.gov.ua 

6. Міністерство фінансів / [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://195.78.68.18/minfin/ 
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