
Финансовый 

анализ

предприятия



Разделы выставки:

1. Финансовый анализ: 

теория и практика

2. Анализ финансового 

состояния 
предприятия



1. Финансовый анализ: 

теория и практика

Финансовый анализ –

изучение основных 

показателей финансового 

состояния и финансовых 

результатов деятельности 

организации с целью 

принятия 

заинтересованными лицами 

управленческих, 

инвестиционных и прочих 

решений.





У053

Ш49   Шеремет О. О.

Фінансовий аналіз : навч. посібник для студ. вищих навч. 

закладів / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2009. – 194 с.

Мета навчального посібника –
сформувати у студентів, фахівців 
комплексний підхід до фінансового аналізу 
діяльності підприємств. У пропонованому 
посібнику розкриваються сутність і зміст 
фінансового аналізу діяльності підприємств, 
інформаційне забезпечення фінансового 
аналізу, аналіз майна та джерел його 
утворення, аналіз рентабельності 
підприємства, аналіз грошових потоків, 
аналіз фінансової стійкості, ліквідності і 
платоспроможності, аналіз ділової 
активності підприємства, аналіз 
інвестиційної діяльності.

Для студентів, аспірантів, викладачів, а 
також фахівців, які займаються фінансовим 
аналізом.



У053

Л82 Лубенченко О. Е.

Фінансовий аналіз : конспект лекцій / О. Е. Лубенченко ; м-во 

освіти і науки України. ДонДТУ. – Алчевськ : ДонДТУ, 2009. – 144 с.

Конспект лекцій розкриває 

сутність фінансового аналізу. За 

допомогою даного конспекту студент 

може оволодіти теоретичними та 

практичними знаннями та навичками.

Для студентів економічних 

спеціальностей.



У053

Ц14 Цал-Цалко Ю. С.

Фінансовий аналіз : підручник для студ. вищих навч. закладів /   

Ю. С. Цал-Цалко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 568 с.

У підручнику розкривається 
програмний матеріал з теорії і практики 
фінансового аналізу господарюючих 
суб'єктів.

З позиції комплексного підходу до 
планування, обліку, звітності і аудиту 
розглянуті методологічні й організаційні 
засади аналітичних досліджень для 
діагностики та оцінки фінансового стану 
підприємства.

Викладення матеріалу 
супроводжується прикладами аналітичних 
розрахунків з відповідними висновками і 
узагальненнями, що створює передумови 
для самостійних міркувань і творчих 
дискусій.

Для студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних 
закладів, аспірантів, викладачів, усіх хто 
цікавиться проблемами фінансового 
аналізу підприємства.



У053

Д26   Дєєва Н. М.

Фінансовий аналіз : навч. посібник для студ. вищих навч.   

закладів / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков. – К. : Центр учбової літератури,  

2007. – 326 с.
Кваліфікований фінансист повинен 

володіти сучасними методами аналітичних 
досліджень, майстерністю об'єктивного та 
всебічного аналізу результатів 
господарської діяльності.

Навчальний посібник  з дисципліни 
«Фінансовий аналіз» надасть можливість 
оволодіти теоретичними основами аналізу 
фінансової діяльності підприємств, набути 
вміння робити аналітичні висновки 
стосовно фінансового  стану підприємства, 
вирішувати дискусійні питання щодо 
покращання фінансової діяльності 
суб'єктів господарювання, застосовувати їх 
у практичній діяльності. Посібник містить 
теоретичну частину, контрольні запитання, 
тести та приклади розв'язання практичних 
завдань, фінансові таблиці.

Навчальний посібник призначено для 
студентів вищих навчальних закладів та 
всіх, хто цікавиться питаннями 
фінансового аналізу діяльності 
підприємств.



У053

П44   Подольська В. О.

Фінансовий аналіз : навч. посібник для студ. вищих навч. 

закладів / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2007. – 488 с.

Навчальний посібник включає питання, які
передбачені програмою вивчення дисципліни 
«Фінансовий аналіз» і спрямовані  на вироблення у 
студентів  навичок самостійної роботи з 
проведення аналітичних досліджень фінансового 
стану підприємств різних організаційно-правових 
форм  власності, з цією метою в посібник включені 
перелік питань для самоконтролю, практичні 
завдання, тести вихідного контролю, розв'язок 
яких дозволить глибше засвоїти і закріпити 
програму курсу та сприятиме підвищенню якості 
стратегічних рішень, спрямованих на посилення 
позиції підприємства у ринковому середовищі. При 
цьому теоретичний аспект методичних підходів 
проілюстровано на фактичних матеріалах 
підприємства.

Особливу увагу приділено діагностиці кризових 
явищ на рівні господарюючого суб'єкта  з 
урахуванням  зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Посібник розрахований на студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації
і перепідготовки  кадрів, практичних працівників.



У053   

Ф59     Фінансовий аналіз : навч. посібник [для студ. екон. спец. вищих   

навч. закладів] / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. 

Ю. Невмержицька. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 589 с.

Розглянуто значення та методичні 
основи фінансового аналізу 
підприємства; фінансова звітність як 
інформаційна база фінансового аналізу; 
класифікація показників оцінки 
фінансового стану підприємства; аналіз 
майна та капіталу підприємства; аналіз 
ліквідності, платоспроможності, 
фінансової стійкості підприємства; аналіз 
фінансових результатів; аналіз 
інвестиційної привабливості; аналіз руху 
грошових коштів, комплексна оцінка 
фінансового стану підприємства.

Для студ. екон. спец. вищих навч. 
закладів. Може бути корисним для 
викладачів, аспірантів, фінансових 
аналітиків та менеджерів, бухгалтерів, 
аудиторів.



У053

К56   Ковалев В. В.

Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М. :  

Финансы и статистика, 2006. – 560 с.

Книга содержит описание логики, 
методов и процедур анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
в условиях рыночной экономики. 
Приведены методы анализа, выполняемые 
в повторяющемся режиме и в не типовых 
ситуациях. Охарактеризованы содержание 
и аналитические возможности отчетности с 
учетом нового плана счетов, положений по 
бухгалтерскому учету и рекомендаций 
международных стандартов финансовой 
отчетности.

Предназначена для студентов старших 
курсов, аспирантов и преподавателей 
экономических вузов, научных и 
практических работников, 
специализирующихся в области 
бухгалтерского учета, аудита, анализа и 
финансового менеджмента.



У053

С77   Старостенко Г. Г.

Фінансовий аналіз : навч. посібник для студ. вищих навч. 

закладів / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2006. – 224 с.

У навчальному посібнику послідовно 
розкрито значення й методичні основи фінан-
сового аналізу, його інформаційне забезпечення, 
методика оцінки фінансового стану підприємства за 
системою показників. Посібник містить програму 
курсу, методичні рекомендації для підготовки 
студентів з кожної теми, структурно логічні схеми, 
малюнки та таблиці, тестові завдання, словник 
основних термінів. 

Кожен розділ посібника супроводжується 
блоком запитань і завдань для самоконтролю за-
своєних у процесі вивчення дисципліни знань, та 
списком рекомендованих літературних джерел, 
опрацювання яких дозволяє повніше опанувати 
теоретичний матеріал та навчитись ефективно його 
застосовувати у практичній діяльності. Посібник 
розрахований на студентів економічних 
спеціальностей усіх форм навчання, а також усіх 
тих, хто бажає набути та вдосконалити знання з 
основ фінансового аналізу.



У053

Б86 Бочаров В. В.

Финансовый анализ : учеб. пособие для студ. и аспирантов 

экон. вузов и бизнес-школ / В. В. Бочаров. – СПб. : Питер, 2005. –

232 с.

В учебном пособии раскрываются 
различные аспекты финансового анализа 
деятельности предприятий. Дается 
методика оценки финансового состояния 
фирмы по данным бухгалтерской 
отчетности, подробно рассматриваются 
показатели финансовой устойчивости, 
платежеспособности и ликвидности 
хозяйствующего субъекта. Большое 
внимание уделяется критериям выбора и 
определению эффективности 
инвестиционных проектов. 

Предназначено для студентов и 
аспирантов экономических вузов и 
бизнес-школ, может быть использовано в 
практической работе специалистами 
финансовых и бухгалтерских служб 
предприятий. 



У053

К78 Крамаренко Г. О.

Фінансовий аналіз і планування : навч. посібник для студ. 

вищих навч. закладів / Г. О. Крамаренко. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2003. – 223 с.

Навчальний посібник містить 
опис основних категорій і методів 
фінансового аналізу і планування в 
умовах ринкової економіки. 
Наведено методику аналізу 
фінансового стану підприємства, 
принципи аналізу в умовах інфляції, 
методи прогнозування можливого 
банкрутства підприємства, 
розглянуто зміст і принципи 
застосування традиційних і нових 
фінансових інструментів.

Даний посібник адресовано 
керівникам, фінансистам, головним 
бухгалтерам підприємств, 
викладачам і студентам вищих та 
середніх спеціальних навчальних 
закладів. 



У053

С29 Селезнева Н. Н.

Финансовый анализ : учеб. пособие для курсов по подготовке 

и переподготовке бухгалтеров и аудиторов, студ. вузов / Н. Н. 

Селезнева, А. Ф. Ионова. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 480 с. : ил. – (В 

помощь бухгалтеру).

Показана роль анализа в управлении 
производством, рассматриваются методика 
экономического анализа, вопросы 
бюджетирования и нормирования оборотных 
средств, анализ производства и реализации 
продукции, анализ затрат и себестоимости 
продукции. Анализ финансовых результатов и 
рентабельности деятельности организации 
непосредственно увязан с анализом оборотных 
и внеоборотных активов имущества 
предприятия. Дается методика анализа 
финансового состояния и платежеспособности 
предприятия, комплексной оценки 
эффективности хозяйственной деятельности.

Для слушателей курсов по подготовке и 
переподготовке бухгалтеров и аудиторов, а 
также студентов вузов. Может быть полезно 
специалистам в области экономики и 
управления и предпринимателям.



У053

М26   Маркарьян Э. А.

Финансовый анализ : учеб. пособие для студ. экон. спец.  

вузов / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 217 с.

Рассматриваются вопросы анализа 
финансовых результатов, финансового 
состояния, деловой активности 
предприятия и эффективности инвестиций. 
Обобщены современные методики, 
рекомендованные в отечественной и 
зарубежной литературе. Приводятся 
способы оценки и факторного анализа 
прибыли и рентабельности продукции, 
активов, капитала. Рассматриваются состав 
и структура имущества, источники его 
финансирования; показатели финансовой 
устойчивости, деловой активности, 
платежеспособности предприятия и 
ликвидности его баланса; методы 
финансового прогнозирования и оценки 
эффективности инвестиционных проектов.

Для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических вузов и 
факультетов, слушателей системы 
повышения квалификации, а также 
экономистов, бухгалтеров и менеджеров.



У053

К56   Ковалев В. В.

Сборник задач по финансовому анализу : учеб. пособие для 

студ. вузов / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2001. –

128 с. + прил.

В сборнике дан обзор ключевых 
категорий и положений, приведены 
вопросы для обсуждения, задачи и 
ситуации по курсу «Финансовый 
анализ». Он содержит также одни из 
вариантов рабочей программы курса, 
финансовые таблицы и основные 
формулы, необходимые для решения 
задач. 

Для преподавателей и студентов 
экономических вузов. Может быть 
полезен практическим работникам 
при подготовке к сдаче 
квалификационных экзаменов по 
бухгалтерскому учету, аудиту и 
финансовому менеджменту.



У053

Ш49 Шеремет А. Д.

Методика финансового анализа : учеб. и практ. пособие / А. Д.   

Шеремет Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 208 с.

Практическое пособие охватывает все 
основные темы финансового анализа. В 
соответствии с международными 
стандартами анализа финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в нем 
определены цели, содержание и методы 
финансового анализа, дается конкретная 
методика анализа финансовых результатов 
(прибыли или убытков), рентабельности 
предприятия, прибыльности продукции и 
деловой активности, финансового состояния 
и комплексной оценки эффективности 
хозяйственной деятельности. В приложении 
к методике приведены действующие формы 
годовой бухгалтерской отчетности, 
заполненные условными данными. 

Предназначено для финансовых 
менеджеров, бухгалтеров и аудиторов, а так 
же студентов экономических вузов и 
слушателей системы подготовки 
профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов. 



У053

І-37 Ізмайлова К. В.

Фінансовий аналіз : навч. посібник / К. В. Ізмайлова. – К. : 

МАУП, 2000. – 148 с.

У пропонованому посібнику 
подається система методичних і 
прикладних відомостей з 
фінансового аналізу як складової 
сучасного менеджменту.

Для студентів і слухачів 
системи підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації за 
спеціальностями економічного 
напрямку, а також для працівників 
підприємств, які займаються 
фінансовим аналізом.



У053

К72 Костырко Л. А.

Финансовый анализ : учеб. пособие / Л. А. Костырко. –

Луганск : ВУГУ, 1998. – 200 с.

Учебное пособие содержит описание 
методов финансового анализа и 
прогнозирования экономического 
потенциала различных субъектов и сфер 
деятельности рыночной экономики. 

В пособии рассматриваются процедуры 
финансового анализа, методы анализа 
активов и обязательств предприятия, 
платежеспособности и финансовой 
устойчивости, оборачиваемости оборотных 
активов, рентабельности капитала, 
критерии риска финансовых вложений, 
оценки денежного потока с помощью счета 
результата и диагностики экономического 
потенциала предприятия. 

Предназначено финансовым 
менеджерам, аудиторам, руководителям 
предприятий, акционерных обществ, а 
также для студентов и преподавателей 
экономических специальностей высших 
учебных заведений.



2. Анализ финансового состояния 

предприятия.

Анализ финансового 
состояния предприятия -
это процесс исследования 
финансовой ситуации на 
предприятии и основных 
результатов его 
финансовой деятельности 
с целью выявления 
резервов улучшения этой 
ситуации.





У053

Ш59 Шило В. П.

Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної 

діяльності підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. 

закладів / В. П. Шило, С. Б. Ільіна, І. І. Криштопа. – 2-ге вид., доп. 

– К. : Кондор, 2011. – 293 с.

У виданні висвітлюються методичні й 
практичні аспекти комплексного аналізу 
показників фінансового стану підприємств. 

З метою поглибленого вивчення матеріалу 
передбачено використання формул, таблиць, 
рисунків.

У навчально-практичному посібнику 
визначено етапи проведення комплексного 
аналізу результатів виробничої та торгово-
посередницької діяльності підприємства і 
прийняття щодо них управлінських рішень. 
Розглядається факторний аналіз 
рентабельності виробничої діяльності 
підприємства.

Розраховано на студентів економічних та 
фінансових спеціальностей, практичних 
працівників: бухгалтерів, банківських 
працівників, працівників фінансового контролю 
і керівників підприємств.



У053

К64   Кононенко О. 

Анализ финансовой отчетности / О. Кононенко, О. Маханько. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фактор, 2007. – 199 с.

Книга посвящена порядку 
проведения анализа финансовой 
отчетности предприятий. В доступной 
форме излагаются распространенные 
подходы к оценке финансового 
состояния предприятия на основе 
данных финансовой отчетности, 
принятые в мировой практике и 
адаптированы к отечественным 
условиям. Описывается технология 
проведения финансового анализа, 
порядок расчета основных финансовых 
показателей. Отдельная глава 
посвящена методике диагностики 
банкротства. Изложенный материал 
проиллюстрирован числовым 
примером.



У053

А64     Анализ финансового состояния и инвестиционной  

привлекательности предприятия : учеб. пособие для студ., 

обуч. по спец. «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», 

«Анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и 

налогообложение» / [Э. И. Крылов, В. М. Власова, М. Г. Егорова и 

др.] . – М. : Финансы и статистика, 2003. –192 с.

Рассматриваются вопросы анализа 
финансового состояния во взаимосвязи с 
инвестиционной привлекательностью 
предприятия. Предлагаемая методика 
позволяет оценить достигнутый уровень 
финансовой устойчивости и 
инвестиционной привлекательности 
предприятия и его изменение под 
влиянием реализуемых инвестиционных 
проектов.

Пособие написано в рамках учебного 
курса «Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности».

Предназначено для студентов вузов, 
а также практических работников 
финансово-экономических служб 
различных организаций.



У053

Ф59 Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання 

економічних ситуацій : навч. посібник для студ. вищих навч. 

закладів / І. В. Алексєєв, А. С. Мороз, Є. М. Романів, І. Б. Хома. –

Львів : Бескид Біт, 2003. – 152 с.

Навчальний посібник охоплює 
основні практичні аспекти фінансового 
аналізу. Розглядається практика 
використання кількісних методів 
управління фінансовими потоками на 
діючих підприємствах (фірмах). 
Даються ситуаційні приклади 
розрахунку точки беззбитковості, 
оптимізації структури капіталу, 
розподілу інвестицій та прогнозування 
можливого банкрутства в умовах 
економічної кризи.

Призначений для студентів та 
аспірантів економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів.



У053

Г78   Грачев А. В. 

Анализ и управление финансовой устойчивостью 

предприятия : от бухгалтерского учета к экономическому :  

учеб.-практ. пособие / А. В. Грачев. – М. : Финпресс, 2002. –208 с.

В настоящем учебно-практическом пособии 
приводится анализ финансово-экономического 
состояния предприятия, построенный на основе 
баланса образования, распределения и использования 
добавленной стоимости, движения имущества и 
финансовых ресурсов в денежной и неденежной 
форме.

Разработана оригинальная методика оценки 
финансовой устойчивости предприятия для 
проведения экспресс-анализа, шкала и зоны 
финансовой устойчивости. Предлагаются 
аналитические финансовые таблицы для проведения 
развернутого анализа.

Даны необходимые практические рекомендации 
для осуществления текущего и оперативного 
управления финансовой устойчивостью предприятия.

Настоящее учебно-практическое пособие может 
быть полезно студентам, слушателям, аспирантам и 
преподавателям экономических и финансовых вузов и 
бизнес-школ, руководителям предприятий и 
финансово-экономических служб, финансовым 
менеджерам, экономистам, статистикам, бухгалтерам, 
аудиторам и консультантам. 



У053

Б48 Бердникова Т. Б.

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия : учеб. пособие для студ. экон. спец. 

вузов / Т. Б. Бердникова. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 215 с.

Учебное пособие освещает основное 
содержание курса «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия», входящего в число 
специальных экономических дисциплин по 
государственному образовательному 
стандарту. В книге излагаются теоретические 
основы технико-экономического анализа 
деятельности предприятия и 
рассматриваются практические методики, 
приемы и этапы его выполнения. Учебное 
пособие отражает сложившуюся современную 
практику технико-экономического анализа на 
российских предприятиях всех 
организационно-правовых форм и видов 
собственности. Для закрепления изучаемого 
материала по каждой теме курса даются 
контрольные вопросы и проверочные 
задания.

Для студентов вузов и средних 
специальных учебных заведений, изучающих 
курс «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия», а 
также специалистов-практиков. 



У053

К68   Коробов М. Я. 

Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. 

посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / М. Я. Коробов. 

– 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2002. – 295 с.

Мета навчального посібника –
сформувати у студентів, фахівців 
комплексний підхід до оцінки фінансово-
господарської діяльності підприємств. В 
основу логіки викладення матеріалу 
покладено нетрадиційний для вітчизняної 
аналітичної науки підхід, згідно з яким всі 
без винятку сторони діяльності 
підприємств розглядаються через призму 
фінансів, кінцевих фінансових результатів -
прибутковості та рентабельності. Значна 
увага приділяється розгляду специфіки 
організації аналітичної роботи в умовах 
інфляційної економіки. Такий підхід дає 
широкі можливості для розвитку в читачів 
плідного аналітичного мислення, 
адекватного умовам ринкової економіки. 

Для студентів економічних вузів, 
аспірантів, викладачів, економістів і 
фінансових менеджерів підприємств.



У053

К56   Ковалев А. И. 

Анализ финансового состояния предприятия : [учеб. пособие 

для студ. и аспирантов экон. вузов] / А. И. Ковалев, В. П. 

Привалов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Центр экономики и 

маркетинга, 2001. – 250 с. : ил. – (Библиотека хозяйственного 

руководителя. Кн. № 8(48)).

В книге рассмотрены современные 
методы финансового анализа предприятий, в 
частности способы оценки и анализа 
финансовой устойчивости, 
платежеспособности и кредитоспособности на 
основе новых форм бухгалтерской отчетности 
за 2000 год. Разработан алгоритм проведения 
расчетов для финансового анализа.

Приведена методика составления 
программы по оздоровлению финансового 
состояния предприятия и конкретный пример 
ее разработки для российского предприятия.

Книга предназначена для финансистов, 
бухгалтеров и руководителей предприятий, 
акционерных обществ, банков, 
инвестиционных фондов и страховых 
компаний; может служить учебным пособием 
для студентов и аспирантов экономических 
вузов и слушателей школ бизнеса. 



У053

Л93 Любушин Н. П.

Анализ финансово-экономической деятельности предприятия : 

учеб. пособие для студ. вузов / Н. П. Любушин, В. Б. Лещева, 

В. Г. Дьякова ; под ред. Н. П. Любушина. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 472 с.

Изложены теоретические и 
практические основы методологии 
оценки, диагностики и 
прогнозирования финансово-
экономической деятельности 
предприятия на основе законов 
функционирования и развития систем. 
Особое внимание уделяется учету 
динамики циклического развития 
систем.

Для студентов и преподавателей 
высших учебных заведений, а также 
руководителей предприятий, 
бухгалтеров, финансистов и 

работников налоговых органов.



У053

Л29   Лахтіонова Л. А. 

Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : монографія /   

Л. А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2001. – 388 с. : іл. + додатки.

У монографії досліджуються питання 
фінансового аналізу суб’єктів 
господарювання до і після введення в дію 
національних стандартів бухгалтерського 
обліку; детально розглядається 
інформаційна база фінансового аналізу, 
розроблена відповідно до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку та 
згідно з Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку України № 1 - № 5.

Розрахована на студентів, аспірантів, 
викладачів і практичних працівників: 
бухгалтерів, менеджерів, аналітичних 
працівників, банківських робітників, 
податківців, ревізорів, працівників 
фінансового контролю, керівників 
підприємств. Стане у пригоді всім, хто 
займається бізнесом і досліджує 
фінансово-господарську діяльність.



Спасибо за внимание!

Наш адрес:

г. Алчевск,

ул. Ленинградская, 45а,                                                                                                      

http://library.dstu.education

Научная библиотека

ДонГТУ (ауд. 305)

http://library.dstu.education/

