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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

0305 «Економіка і 

підприємництво 
(шифр і назва) Вибіркова 

Напрям підготовки  
071 «Облік і оподаткування» 

(шифр і назва) 
Модулів – 1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

071 «Облік і 

оподаткування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання     к/р 
                                  (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,7 год. 

самостійної роботи 

студента – 4 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр з обліку і 

оподаткування 

 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

50 год. 78 год. 

Індивідуальні завдання:- 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,8 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Аналіз діяльності 

суб’єктів господарювання» є оволодіння студентами теоретичними знаннями та 

набуття практичних навичок щодо  проведення аналізу діяльності суб’єктів 

господарювання, необхідних для практичного застосування на підприємствах і 

в організаціях, а також вивчення практичного досвіду здійснення аналізу. 

2.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналіз діяльності 

суб’єктів господарювання» є:  

 сформувати у студентів уявлення про особливості ведення аналізу діяльності 

суб’єктів господарювання, теоретичні основи, найважливіші поняття;  

 оволодіння студентами теоретичними знаннями аналізу діяльності суб’єктів 

господарювання; 

 формування знань з розроблення сценаріїв розвитку економічної діяльності 

суб’єктів господарювання; 

 формування необхідних практичних навичок для оцінювання рівня 

ефективності діяльності систем господарювання та виявлення чинників і 

причин досягнення існуючого стану; 

 засвоєння організації аналізу діяльності суб’єктів господарювання; 

 засвоєння теоретичних засад з організації функціонування страхових 

компаній, пенсійних фондів, банківських та бюджетних установ. 

2.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

 особливості аналізу діяльності суб’єктів господарювання; 

 методи оцінювання діяльності суб’єктів господарювання; 

 особливості діяльності різних суб’єктів господарювання. 

вміти:  

 оцінювати вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на стратегію діяльності 

суб’єкта господарювання; 
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 аналізувати чинники впливу на діяльність суб’єкта господарювання та їх 

зміну; 

 оцінювати стан суб’єкта господарювання; 

 формувати напрями прогнозування, контролю та оптимізації діяльності 

 суб’єкта господарювання; 

 вимірювати фінансову ефективність суб’єкту господарювання, оцінювати 

результати його комерційної діяльності та аналізувати відхилення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити 

ECTS. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Особливості аналізу діяльності страхових компаній і 

пенсійних фондів 

Особливості аналізу діяльності пенсійного фонду. Диверсифікованість 

портфеля інвестицій пенсійного фонду. Чинники дохідності інвестицій 

пенсійного фонду. Методики проведення актуарного аналізу пенсійних фондів. 

Тема 2. Загальне оцінювання діяльності банків 

Класифікація видів аналізу діяльності банків (за суб’єктами, об’єктами, 

метою дослідження, за періодичністю проведення та ступенем охоплення). 

Основні етапи аналізу банківської діяльності. Експрес-аналіз діяльності банків. 

Етапи експрес-аналізу. 

Тема 3. Аналіз активів банку 

Мета, завдання, інформаційне забезпечення аналізу активів банку. Аналіз 

якості активів банку. Розподіл активів комерційного банку на групи ризику з 

коефіцієнтами ризику. Розрахунок величини активів з урахуванням їх якості. 

Коефіцієнт миттєвої ліквідності та коефіцієнт співвідношення високоліквідних 

активів і робочих активів банку. Основні етапи загального аналізу кредитів. 

Класифікаційні ознаки групування кредитних вкладень. Аналіз портфеля 

цінних паперів. Класифікація вкладень комерційних банків у цінні папери. 

Послідовність етапів загального аналізу з цінними паперами. Типи портфелів 

цінних паперів. 

Тема 4.  Аналіз пасивів комерційного банку 

Класифікація пасивів за терміном залучення. Класифікація видів власного 

капіталу комерційного банку. Оцінювання вартості власного капіталу. 

Статутний капітал і порядок його формування. Аналіз резервного капіталу, 

спеціальних фондів і резервів. Аналіз нерозподіленого прибутку як складової 

частини власного капіталу. Аналіз субординованого капіталу. Аналіз власного 

капіталу за допомогою методу коефіцієнтів. Прикладний аспект аналізу 

власного капіталу. Прикладний аналіз зобов’язань банку. 

Тема 5.  Аналіз пасивів комерційного банку 
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Класифікація пасивів за терміном залучення. Класифікація видів власного 

капіталу комерційного банку. Оцінювання вартості власного капіталу. 

Статутний капітал і порядок його формування. Аналіз резервного капіталу, 

спеціальних фондів і резервів. Аналіз нерозподіленого прибутку як складової 

частини власного капіталу. Аналіз субординованого капіталу. Аналіз власного 

капіталу за допомогою методу коефіцієнтів. Прикладний аспект аналізу 

власного капіталу. Прикладний аналіз зобов’язань банку. 

Тема 6. Аналіз фінансового стану банків 

Нормативи миттєвої , поточної, короткострокової ліквідності. Оцінювання 

ліквідної позиції в банку та модель її розрахунку. Характеристики ліквідності. 

Зовнішні та внутрішні чинники фінансової стійкості банку. Групи показників та 

показники фінансової стійкості банку. Аналіз ділової активності банку. 

Показники, що характеризують ділову активність банку. 

Тема 7. Теоретичні аспекти й загальне оцінювання використання 

коштів бюджетними установами 

Значення, завдання, об’єкти, прийоми, інформаційне та методичне 

забезпечення аналізу діяльності бюджетних установ. Поняття про кошторис та 

склад доходів і видатків бюджетних установ. Бюджетна класифікація. Суми 

касових та фактичних видатків. Аналіз виконання кошторису бюджетної 

установи за загальним та спеціальним фондами. 

Тема 8. Аналіз ресурсного забезпечення діяльності бюджетних 

установ 

Аналіз трудових ресурсів бюджетних установ. Завдання аналізу, 

оцінювання структури і динаміки трудових ресурсів. Показники руху трудових 

ресурсів бюджетних установ. Аналіз  ефективності використання трудових 

ресурсів та робочого часу. Структура календарного фонду робочого часу. 

Структура та динаміка основних засобів бюджетних установ. Показники руху 

та показники якісного стану основних засобів. Аналіз ефективності 

використання основних засобів в бюджетних установах. Аналіз структури і 

динаміки матеріальних ресурсів бюджетних установ за видами матеріальних 
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цінностей. Коефіцієнтний аналіз забезпеченості бюджетної установи 

матеріальними ресурсами. Показники руху матеріальних ресурсів. Показники 

ефективності використання матеріальних цінностей бюджетними установами. 

Тема 9. Аналіз фінансового стану бюджетних установ 

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану 

бюджетних установ. Склад і динаміка активів і пасивів бюджетних установ. 

Аналіз фінансової стійкості і ліквідності бюджетних установ та його показники. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л П Лаб інд с.р. л п л

а

б 

інд с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. 

Особливості 

аналізу 

діяльності 

страхових 

компаній і 

пенсійних 

фондів 

10 2 2 - - 5 10 0,5 0,25 - - 7 

Тема 2. 

Загальне 

оцінювання 

діяльності 

банків 

10 2 2 - - 5 10 0,5 0,25 - - 7 

Тема 3. Аналіз 

активів банку 
10 2 2 - - 5 10 1 0,5 - - 7 

Тема 4. Аналіз 

пасивів 

комерційного 

банку 

10 2 2   5 10 1 0,5   7 

Тема 5. Аналіз 

доходів, 

витрат, 

фінансових 

результатів та 

ризикової 

10 

 

 

2 2   6 10 1 0,5   7 
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діяльності 

банків 

Тема 6. Аналіз 

фінансового 

стану банків 

10 2 2   6 10 1 0,5   7 

Тема 7. 

Теоретичні 

аспекти й 

загальне 

оцінювання 

використання 

коштів 

бюджетними 

установами 

10 2 2 - - 6 10 1 0,5 - - 7 

Тема 8. Аналіз 

ресурсного 

забезпечення 

діяльності 

бюджетних 

установ 

10 3 3 - - 6 10 1 0,5 - - 7 

Тема 9. Аналіз 

фінансового 

стану 

бюджетних 

установ 

10 3 3 - - 6 10 1 0,5 - - 7 

Контрольна 

робота  
- - - - - - - - - - - 15 

Усього годин 90 20 20 - - 50 90 8 4 - - 78 

 

5. Теми практичних занять 

№  

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Тема 1. Особливості аналізу діяльності страхових 

компаній і пенсійних фондів 
2 

2 Тема 2. Загальне оцінювання діяльності банків 2 

3 Тема 3. Аналіз активів банку 2 

4 Тема 4. Аналіз пасивів комерційного банку 2 

5 Тема 5. Аналіз доходів, витрат, фінансових результатів 

та ризикової діяльності банків 
2 

6 Тема 6. Аналіз фінансового стану банків 2 

7 Тема 7. Теоретичні аспекти й загальне оцінювання 

використання 
2 
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8 Тема 8. Аналіз ресурсного забезпечення діяльності 

бюджетних установ 
3 

9 Тема 9. Аналіз фінансового стану бюджетних установ 3 

 Разом 20 

6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

1 Особливості аналізу діяльності страхових компаній і 

пенсійних фондів:  

 розгляд контрольних запитань  

 розв’язок тестових завдань 

5 

2 Загальне оцінювання діяльності банків: 

 розгляд контрольних запитань  

 розв’язок задач і тестових завдань 

5 

3  Аналіз активів банку: 

 розгляд контрольних запитань  

 розв’язок задач і тестових завдань 

5 

4 Аналіз пасивів комерційного банку: 

 розгляд контрольних запитань  

 розв’язок задач і тестових завдань 

5 

5 Аналіз доходів, витрат, фінансових результатів та 

ризикової діяльності банків:  

 розгляд контрольних запитань  

 розв’язок задач і тестових завдань 

6 

6 Аналіз фінансового стану банків: 

 розгляд контрольних запитань  

 розв’язок задач і тестових завдань 

6 

7 Теоретичні аспекти й загальне оцінювання 

використання: 

 розгляд контрольних запитань 

  розв’язок задач і тестових завдань 

6 

8 Аналіз ресурсного забезпечення діяльності бюджетних 

установ: 

 розгляд контрольних запитань  

 розв’язок задач і тестових завдань 

6 

9 Аналіз фінансового стану бюджетних установ: 

 розгляд контрольних запитань  

 розв’язок задач і тестових завдань 

6 

 Разом  50 
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7. Методи навчання 

 

Для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше 

набутих знань використовуються методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності, а саме: 

- словесні методи: розповіді-пояснення, бесіди, лекції; 

- наочні методи:  ілюстрації (таблиці, моделі), презентації. 

Для розвитку самостійного мислення студентів у процесі оволодіння 

знаннями, формуванням умінь і навичок використовуються проблемно-

пошукові методи. Проблемно-пошукова методика, на відміну від 

репродуктивної, пояснювально-ілюстративної, має спиратися на самостійну, 

творчу пізнавальну діяльність студентів.  

За ступенем керівництва навчальною роботою використовуються методи: 

- навчальна робота під керівництвом викладача, а саме здійснення 

документального оформлення операцій бухгалтерського обліку та складання за 

результатами господарської діяльності об'єкта фінансової звітності; 

- самостійна робота студентів поза контролем викладача - домашні завдання: 

усні та письмові, які сприяють виробленню навичок самостійної роботи. 

Серед методів стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності використовуються: 

- розгляд нормативно-правової бази фінансового обліку і звітності; 

- робота студентів у парі, що дає можливість перевірити знання один-одного. 

Результат парної роботи дає можливість викладачу прискорити перевірку знань 

студентів. 

 

8. Методи контролю 

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Аналіз діяльності субєктів 

осподарювання» здійснюється на основі результатів підсумкового контролю 

знань (заліку). Виконання студентом завдань поточного контролю є умовою 

успішного складання заліку. 
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Порядок поточного оцінювання знань студентів. 

Поточне оцінювання знань студентів є двох видів: обов’язкове та 

вибіркове. 

Поточне обов’язкове оцінювання завдань самостійної роботи студентів з 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здійснюється за такими об’єктами 

поточного контролю: 

1. Рівень засвоєння знань, систематичність та активність роботи на 

практичних (семінарських) заняттях. 

2. Виконання модульних (контрольних) завдань. 

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання. 

Контроль рівня засвоєння знань, систематичності та активності 

роботи студента протягом семестру. При такому контролі роботи студента 

оцінці підлягають: 

а) відвідування практичних занять; 

б) активність на практичних заняттях; 

в) рівень засвоєння знань програмного матеріалу. 

Максимальна оцінка контролю рівня засвоєння знань, систематичності та 

активності роботи студента складає 20 балів. 

15 балів отримують студенти, які відвідали, як мінімум, 80% практичних 

занять та отримали на цих заняттях оцінки ―відмінно‖ та ―добре‖. 

10 балів отримують студенти, які відвідали, як мінімум, 65% практичних 

занять та отримали на цих заняттях оцінки ―відмінно‖ та ―добре‖, або відвідали, 

як мінімум, 80% практичних занять та отримали на цих заняттях оцінки 

―відмінно‖, ―добре‖ та ―задовільно‖. 

5 балів отримують студенти, які відвідали, як мінімум, 50% практичних 

занять та отримали на цих заняттях оцінки ―відмінно‖ та ―добре‖, або відвідали, 

як мінімум, 65% практичних занять та отримали на цих заняттях оцінки 

―відмінно‖, ―добре‖ та ―задовільно‖. 
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Систематичність та активність роботи усіх інших студентів оцінюється в 

0 балів. Отримані незадовільні оцінки на практичних заняттях прирівнюються 

до пропущеного заняття. 

Контроль за виконанням модульних завдань 

З метою активізації навчального процесу із врахуванням збільшення 

питомої ваги самостійної роботи робочим планом передбачено модульну 

систему проміжного контролю рівня засвоєння програмного матеріалу. 

Особлива увага при цьому звертається на проміжний контроль матеріалу, який 

винесений на самостійне вивчення. Програмний матеріал з дисципліни «Аналіз 

діяльності субєктів господарювання» розподіляється на 2 змістовні модулі. 

Об’єктами завдань модульного контролю можуть виступати: 

а) письмові контрольні роботи, які можуть включати теоретичні питання, 

тести та задачі (при оцінці письмової контрольної роботи кожне завдання 

оцінюється за шкалою 0, 1, 2 балів); 

Протягом вивчення курсу студенти повинні вирішити два модульних 

завдання, кожне з яких оцінюється за шкалою 0 - 5 балів (використовуються 

математична схема округлення). 

Максимальна оцінка модульного контролю знань студентів становить 10 

балів. 

Контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання  

Контроль за обов’язковою самостійною роботою студента передбачає 

виконання студентом домашніх (розрахункових) завдань. Такі завдання 

розробляються кафедрою та доводяться до студентів. Контроль передбачає 

перевірку правильності виконання завдань. Максимальна оцінка складає 5 

балів, її отримують студенти, які виконали усі завдання. Успішність усіх інших 

студентів оцінюється в 0 балів. 

З метою мотивації наукової роботи студентів, здійснюється контроль 

виконання студентами вибіркових завдань самостійної роботи студентів. 

Студент самостійно, з урахуванням власних інтересів, вибирає та виконує одне 

або декілька завдань, визначених у карті самостійної роботи студентів. 
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До вибіркових завдань належать: 

1. Підготовка навчальних конспектів лекцій. 

2. Написання реферату за заданою тематикою. 

3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

проблематикою. 

4. Формування аналітичних звітів за заданою тематикою. 

5. Написання наукової роботи за заданою проблематикою. 

Формами контролю за вибірковими завданнями можуть бути: розгляд 

підготовлених матеріалів під час аудиторних занять; обговорення та/або захист 

матеріалів реферату та наукової роботи; доповідь на наукових студентських 

конференціях (семінарах); публікація статей або доповідей в збірниках 

(журналах). 

Завдання для самостійного опрацювання оцінюються в балах: 0; 1; 2; 3; 4; 

5. Набрані бали додаються до балів, набраних студентом за результатами 

контролю обов’язкових завдань. Загальна максимальна сума балів за даний вид 

робіт складає 10 балів, тобто студент може виконати два види робіт по 5 балів, 

або 1 по 10 балів. 

Загальна оцінка поточного контролю 

Загальна оцінка поточного контролю знань студентів з дисципліни 

«Аналіз діяльності субєктів господарювання» визначається як сума балів за 

виконання обов’язкових та вибіркових завдань, але не може бути меншою 0 та 

не може перевищувати 50 балів. 

 

Порядок підсумкового оцінювання знань студентів 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни «Аналіз діяльності субєктів 

господарювання» складається з суми балів за результатами поточного 

контролю (діапазон від 0 до 60 балів включно), роботи студентів на практичних 

заняттях (діапазон від 0 до 30 балів включно) та лекції усіх змістовних модулів 

(діапазон від 0 до 10 балів включно). 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Вид занять Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 Сума 

Т 1 Т 2 Т 3 КР 1 Т 4 Т 5 Т 6 КР 2 

Лекції 1,6 1,6 1,6  1,6 1,6 1,6  10 

Поточний та підсумковий 

контроль усіх змістових модулів  8 9 9 5 8 8 8 5 60 

Робота студентів на практичних 

заняттях 
5 5 5  5 5 5  30 

Усього 14,6 15,6 15,6 5 14,6 14,6 14,6 5 100 

 

№ Вид робіт 

Максимальна кількість 

балів за семестр за умови 

100% виконання окремого 

виду робіт 

1. Лекції усіх змістових модулів  10 

1.1 Відвідування, робота на лекції 7 

1.2 Конспект 3 

2 Поточний та підсумковий контроль усіх змістових 

модулів 

40 

2.1 Виконання тестових робіт з поточного контролю 20 

2.2 Самостійні роботи, опитування, підготовка та захист 

реферату 

15 

2.3 Публікація наукової статті або тез доповідей 5 

2.4 Виконання 2 модульних (контрольних робіт) 10 

3 Робота студентів на практичних заняттях 30 

3.1 Відвідування, наявність конспекту практичних занять  5 

3.2 Підготовка до заняття (виконання домашніх завдань) 20 

3.3 Активність студента на практичних заняттях 5 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Аналіз діяльності субєктів господарювання» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / А.О. Касич, 

О.І.Авраменко – Кременчук: КНУ, 2019. – 34 с. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Аналіз діяльності субєктів господарювання» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / А.О. Касич, 

О.І.Авраменко – Кременчук: КНУ, 2019. – 21 с. 

3. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Аналіз діяльності субєктів господарювання» для студентів заочної 

форми навчання зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / А.О. Касич, 

О.І.Авраменко – Кременчук: КНУ, 2019. – 21 с. 

 

11. Рекомендована література 

Базова  

1. Аналіз діяльності комерційного банку : навч. посіб. [для студ. вищ.навч. 

закл.] / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця та проф. А. М. Герасимовича. – Ж. : ПП 

«Рута», 2001. – 384с. 

2. Андреєва Г. І. Економічний аналіз : навч. – метод. посіб. / Г. І. Андреєва. 

– К. : Знання, 2008. – 263с. 

3. Буряк П. Ю., Римар М. В., Бець М. Т. та ін. Фінансово-економічний 

аналіз: підручник / під заг. ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара. – К.: ВД 

«Професіонал», 2004. — 528 с. 

4. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. 

– К. : Центр учбової літератури, 2009. – 256с. 
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5. Кришталь А.О. Вплив стресу на результати економічної діяльності 

суб’єктів господарювання / А.О. Кришталь, Т.В. Обелець // «Young scientist». -

2019.-№ 1 (65). -  С. 219-223. 

6. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: Теорія 

і практика: підручник / за ред. проф. А. Г. Загороднього. – вид. 2-е, перероб. і 

доп. – Л. : «Магнолія 2006», 2007. – 440 с. 

7. Ковальчук К. Ф., Вишнякова І. В., Савчук Л. М., Сокиринська І. Г. 

Банківські операції : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, І. В. Вишнякова, Л. М. 

Савчук, І. Г. Сокиринська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 326с. 

8. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник / Є. В. Мних. – 2-е вид., перер. 

і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с. 

9. Отенко І. П., Мішин О. Ю., Мішина С. В. Аналіз у бюджетних та 

банківських установах : навч. посіб. / І. П. Отенко, О. Ю. Мішин, С. В. Мішина. 

– Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 240с. 

10. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : 

підручник / П. Я. Попович. – Т. : Економічна думка, 2001. – 365с. 

11. Підгірна В. С.  Формування та використання прибутку суб’єктів 

господарювання в умовах відкритої економіки України:  автореф. дис. на 

здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08  «Гроші, фінанси і 

кредит» / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2017. 

21 с. 

12. Соколова Л. В. Ретроспективний аналіз фінансових результатів 

функціонування суб’єктів господарювання України / Л.В. Соколова, Г.М. 

Верясова, О.Є. Соколов // Інфраструктура ринку. – 2019. – Випуск 31. – С. 376-

385. 

13. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: Практикум. навч. посіб. / Н. В. 

Тарасенко. – Л.: «Новий Світ – 2000», 2006. – 280 с. 

14. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : 

Центр учбової літератури, 2008. – 566с. 
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Додаткова 

1. Конституція України // : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:httр //: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV //: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений 

наказом МФУ від 29.12.2015р. № 1219 29 грудня 2015 року N 1219 //: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/poryadok-

zastosuvannya-planu-rahunkiv-buhgalterskogo-obliku-v/ 

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій:[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11 

5. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для 

відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями 

розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, 

затверджена  наказом МФУ від 29.12.2015р. № 1219 29 грудня 2015 року N 

1219 //: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-

subrahubkiv/ 

6. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків 

бюджету, затверджена наказом МФУ від 12.03.2012 р. № 333 //: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12 

7. Інструкція щодо застосування класифікації кредитування бюджету, 

затверджена наказом МФУ від 12.03.2012 р. № 333 //: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12 

8. Про затвердження  національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в державному секторі, затверджено наказом МФУ від 12.10.2010  № 
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