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“Формула познания:
анализ, синтез, прогноз”

Алонсо Арджуна

Эффективное использование 

всех видов ресурсов – факторов, 

снижение затрат и рост доходности 

являются основными задачами 

деятельности хозяйствующего 

субъекта. Определяющая роль в 

реализации данных задач 

принадлежит экономическому 

анализу.

Специалист в любой сфере 

деятельности должен владеть 

современными приемами и 

способами экономического 

анализа, которые позволяют 

объективно оценить ситуацию в 

экономике и принять оптимальные 

управленческие решения на любом 

уровне хозяйствования.



Разделы выставки:

I. Теория экономического анализа

II. Экономический анализ хозяйственной 

деятельности



I. Теория экономического 

анализа

Экономический анализ - это научный метод познания 

сущности экономических явлений и процессов, основанный на 

расчленении их на составные части и на изучении во всем 

многообразии связей и зависимостей. Данные результатов 

анализа являются базой для разработки и принятия 

управленческих решений.



У053

П75      Приймак В.І. 

Математичні методи економічного аналізу : навч. посібник для студ. вищих 

навч. закладів / В.І. Приймак. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 292 с. 

: іл. + додатки.

Висвітлено теоретичні  засади економічного 

аналізу, суть математичних методів і моделей 

та особливості їх застосування у процесі 

дослідження діяльності господарюючих 

суб'єктів. Розглянуто методи елементарної 

математики, математичного аналізу, 

математичної статистики, економетрії та 

дослідження операцій, які використовують 

під час вивчення економічних явищ і 

процесів, а також методику виконання аналізу 

господарської діяльності за умов 

невизначеності. 

Для студентів, аспірантів та викладачів 

вищих закладів освіти, економістів, а також 

працівників економічних 

підрозділів,фірм,організацій, установ.



У053

К92      Купалова Г.І. 

Теорія економічного аналізу : навч. посібник / Г.І. Купалова. - К. : Знання, 

2008. - 640 с. : іл.

У навчальному посібнику висвітлено 
сутність, значення, науково-
методологічні основи здійснення, 
особливості організації та 
інформаційного забезпечення 
економічного аналізу, історичні етапи 
його становлення і розвитку. Значне 
місце відведено методиці комплексного 
економічного аналізу, традиційним 
методам детермінованого та 
стохастичного факторного аналізу, 
методу оптимізації показників, 
евристичним методам, функціонально-
вартісному аналізу, а також питанням 
пошуку резервів підвищення 
ефективності господарської діяльності. 
Поряд із традиційними питаннями курсу 
велика увага приділяється новим 
підходам і методам економічного аналізу, 
що випливають із потреб ринкової 
економіки.

Для студентів економічних 
спеціальностей, аспірантів і викладачів 
вищих навчальних закладів. Книга буде 
корисною також науковцям та 
економістам-практикам.



У053

К41     Кіндрацька Г.І. 

Економічний аналіз: теорія і практика : підручник [для студ. екон спец. вищих 

навч. закладів] / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній ; за ред. А.Г. 

Загороднього. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 440 с. 

: іл. - (Вища освіта в Україні).

У підручнику  викладено теоретичні основи та 
методику проведення економічного аналізу. 
Розглянуто методичні підходи  до аналізу 
ресурсів та ефективності їх використання, 
виробничого процесу, фінансових 
результатів і фінансового стану 
підприємства. Основні теоретичні положення 
супроводжуються прикладами розрахунків з 
відповідними аналітичними висновками. Для 
оцінки та практичної апробації отриманих 
теоретичних знань подано тести для 
самоконтролю, контрольні запитання та 
завдання. 

Підручник призначений для студентів 
економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів. Може бути 
використаний спеціалістами, викладачами, 
всіма, хто бажає поповнити свої знання з 
даної дисципліни.



У053

Ч-58     Чигринська О.С. 

Теорія економічного аналізу : навч. посібник для студ. вищих навч. 

закладів / О.С. Чигринська, Т.М. Власюк. - К. : Центр навчальної 

літератури, 2006. - 232 с. : іл.

Відповідає структурі та змісту 
програми навчальної дисципліни 
«Теорія економічного аналізу» для 
підготовки студентів за спеціальністю 
«Менеджмент організацій», а також 
інших спеціальностей за напрямом 
«Економіка і підприємництво». 
Розкриваються теоретичні основи 
сучасного економічного аналізу та 
можливості використання його 
методології для прийнятя 
обгрунтованих управлінських рішень. 
З метою кращого засвоєння матеріалу 
посібник містить комплекс 
контрольних запитань та практичних 
завдань.

Може бути використаний в процесі 
самостійного вивчення дисципліни 
«Теорія економічного аналізу» 
студентами всіх форм навчання 
економічних спеціальностей. 



У053

П56    Пономаренко О.І. 

Сучасний економічний аналіз : у 2 ч. Ч.1 : Мікроекономіка : навч. посібник 

для студ. екон. та матем. спец. вищих навч. закладів / О.І. Пономаренко, 

В.М. Бурим. - К. : Вища школа, 2004. - 264 с.

Розглянуто основні економіко-
математичні моделі сучасного 
мікроекономічного аналізу, пов'язані 
з теоріями поведінки споживачів, 
виробників (теорія фірми), 
моделями ринку, а також теоріями 
загальної економічної рівноваги. 
Велику увагу приділено сучасній 
мікроекономіці невизначеності та 
моделюванню поведінки 
мікроекономічних агентів на 
фінансових і страхових ринках. 
Виклад основного тексту 
ілюструється значною кількістю 
прикладів.
Для студентів економічних та 
математичних спеціальностей 
вищих навчальних закладів.



У053

Б19     Баканов М.И.

Теория экономического анализа : учебник для студ. экон. спец. вузов / 

М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Финансы и 

статистика, 2003. – 416 с.

Четвертое издание учебника 
содержит основные темы теории 
экономического анализа, что дает 
возможность сохранить 
стабильность в подходе к изучению 
его фундаментальных понятий. В 
учебник включен ряд новых тем, 
связанных с рыночными 
механизмами хозяйствования 
(например, методика анализа 
важнейших показателей в 
коммерческих структурах и др.). 

Для студентов экономических вузов.



У053

Ч-34    Чебан Т.М. 

Теорія економічного аналізу : навч. посібник для студ. вищих навч. 

закладів / Т.М. Чебан, Т.А. Калінська, І.О. Дмитрієнко ; за ред. В.Є. Труша. 

- К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 214 с.

Посібник підготовлено відповідно до 
програми з дисципліни “Теорія 
економічного аналізу”, яка входить до 
обов’язкового переліку курсів навчання 
студентів спеціальностей “Облік і 
аудит”, “Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності” та 
інших економічних спеціальностей. У 
ньому розкриваються теоретичні основи 
сучасного економічного аналізу. З метою 
кращого засвоєння матеріалу посібник 
містить комплекс практичних завдань, 
тестів і запитань для перевірки знань.

Навчальний посібник може бути 
використаний в процесі самостійного 
вивчення дисципліни “Теорія 
економічного аналізу” студентами всіх 
форм навчання.

Розраховано на студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних 
закладів, аспірантів, слухачів 
факультетів підвищення кваліфікації та 
викладачів.



У053

Б27       Басовский Л.Е. 

Теория экономического анализа : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

экон. и упр. спец. / Л.Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 222 с. -

(Высшее образование).

Краткое изложение фундаментального курса теории 
экономического анализа. Впервые 
охарактеризованы теоретические, методологические 
и методические основы всех широко используемых 
в мировой практике типов прикладного 
экономического анализа. Отражены все разделы, 
темы и понятия теории экономического анализа, 
изучение которых предусмотрено требованиями 
действующих в Российской Федерации 
государственных стандартов высшего 
профессионального образования по дисциплинам 
«Теория экономического анализа» для 
специальности «Бухгалтерский учет и аудит» и 
«Экономический анализ» для специальностей 
«Финансы и кредит», «Мировая экономика» и др. 
Курс имеет четкую практическую направленность, 
ориентирован на студентов, заинтересованных в 
надежной подготовке к экзаменам.

Для студентов, преподавателей экономических 
вузов и факультетов, практикующих бухгалтеров, 
экономистов, аудиторов, ревизоров, финансовых 
менеджеров, аналитиков и консультантов по 
управлению.



II. Экономический анализ 

хозяйственной деятельности

Экономический анализ

хозяйственной деятельности - это 

важный элемент в системе 

управления производством, 

действенное средство выявления 

внутрихозяйственных резервов, 

основа разработки научно 

обоснованных планов-прогнозов и 

управленческих решений, 

осуществление контроля за их 

выполнением с целью повышения 

эффективности функционирования 

предприятий.



У053

Г75 Грабовецький Б.Є. 

Економічний аналіз : навч. Посібник / Б.Є. Грабовецький. - К. : Центр 

учбової літератури, 2009. - 256 с. : іл. + додатки.

У посібнику розкриті 

теоретичні основи та практика 

проведення економічного 

аналізу діяльності суб'єктів 

господарювання з метою 

підвищення аналітичної 

підготовки студентів і 

спеціалістів.

Для студентів, аспірантів, 

слухачів та набувачів другої 

економічної освіти зі 

спеціальності "Менеджмент 

організації".



У053

Е40     Економічний аналіз : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / 

Є.П. Кожанова, І.П. Отенко, Т.М. Сєрікова, П.М. Куліков. - [3-тє вид., 

допрац. і доп.]. - Харків : ІНЖЕК, 2009. - 344 с. : іл.

Навчальний посібник містить 
теоретичні засади економічного 
аналізу господарської діяльності 
підприємств. Особливу увагу 
приділено методичному апарату 
досліджень. Розглянуто основні 
напрями та методи аналізу 
виробничої програми, основних 
засобів, матеріальних і трудових 
ресурсів, витрат операційної 
діяльності, фінансових показників.

Посібник містить плани семінарських 
занять і практичні завдання, а також 
завдання для самостійної роботи 
студентів, тести за темами дисциплін.

Рекомендовано для студентів і 
викладачів вузів економічних 
спеціальностей вищих навчальних 
закладів.



У053

П58    Попович П.Я. 

Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : підручник [для студ. 

екон. спец., аспірантів і викладачів вищих навч. закладів] / П.Я. Попович. - 3-

тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 631 с. : іл. + додатки. - (Вища 

освіта XXI століття).

У підручнику розкриваються теоретичні основи 

економічного аналізу, мета і завдання системи 

управління виробництвом. Наводиться методика 

аналізу виробничого потенціалу, витрат на 

виробництво продукції, фінансових результатів та 

інших показників. Уперше у вітчизняній практиці 

висвітлено питання організації операційного 

аналізу. Розглянуто методи аналізу фінансового 

стану підприємства, показники фінансової 

стійкості, ліквідності, ефективності використання 

оборотного капіталу. Розкрито методологічні 

засади аналізу зовнішньоекономічної діяльності 

суб'єктів господарської діяльності.

Для студ. екон. спец., аспірантів і викладачів 

вищих навч. закладів. Книга буде корисною також 

науковцям, економістам-практикам, підприємцям, 

керівникам підприємств і організацій.



У053

А65      Андрєєва Г.І. 

Економічний аналіз : навчально-методичний посібник / Г.І. Андрєєва. - К. : 

Знання, 2008. - 264 с. : іл. - (Вища освіта XXI століття).

У посібнику висвітлено теоретичні основи 
економічного аналізу. Зокрема наводяться 
відомості щодо системного оцінювання 
господарської економічної діяльності 
організацій, виявлення внутрішніх резервів 
раціонального використання матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів, сучасні 
методики економічного аналізу із 
застосуванням математичних і 
статистичних прийомів та методів. Крім 
того, у посібнику вміщені програма курсу і 
розподіл навчального часу. До кожної теми 
додаються методичні рекомендації, 
термінологічний словник і запитання для 
конотролю знань. У кінці книги наводяться 
також зразки завдань для поточного 
модульного контролю та список 
рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей 
денної та заочної форм навчання. Посібник 
буде корисним також викладачам вищих 
навчальних закладів.



У053

К24      Кармазін В.А. 

Економічний аналіз : практикум / В.А. Кармазін, О.М. Савицька. - К. : 

Знання, 2007. - 256 с. : іл.

У посібнику систематизовано 

розкриваються основи і методологія 
економічного аналізу господарської 
діяльності підприємств. У кожному 
розділі наводяться найважливіші 
теоретичні відомості за темою, а також 
задачі для самостійного розв'язку, тести, 
запитання, завдання для самоконтролю 
та рекомендована література. За 
структурою посібник відповідає 
нормативній програмі курсу 
"Економічний аналіз". Розраховано на 
студ. вищих навч. закладів, аспірантів і 
викладачів, а також на аналітиків, 
економістів, менеджерів структурних 
підрозділів підприємств та організацій, 
які зацікавлені в успішному розвиткові 
своєї компанії й контролі виробничо-
господарських процесів.



У053

Ш95     Шубіна С.В. 

Економічний аналіз : практикум : [навч.посібник для студ.вищих навч. 

закладів] / С.В. Шубіна, Ж.І. Торяник. - К. : Знання, 2007. - 232 с. : іл. + 

додатки. - (Вища освіта XXI століття).

Навчальний посібник містить методичні 
рекомендації до вивчення найбільш важливих 
тем курсу «Економічний аналіз", завдання для 
практичних занять, тести та інші матеріали, 
покликані сприяти кращому засвоєнню 
студентами необхідних знань, їх систематизаціїї 
та узагальненню, формуванню практичних 
навичок та умінь. Практикум базується на чинних 
в Україні законодавчих і нормативних актах, 
методичних та інструктивних документах з 
питань бухгалтерського обліку й аналізу. За 
змістом він відповідає програмі навчальної 
дисципліни "Економічний аналіз».

Розраховано на студентів вищих навчальних 
закладів, які навчаються за спеціальністю "Облік 
і аудит". Посібник буде корисним також 
викладачам економічних дисциплин.



У053

С13     Савицька Г.В. 

Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посібник для студ. екон. 

спец. вищих навч. закладів / Г.В. Савицька. - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : 

Знання, 2005. - 663 с. - (Вища освіта XXI століття).

Це один із найбільш відомих навчальних посібників 
з економічного аналізу в Росії, Білорусі та інших 
країнах, що утворилися на пострадянському 
просторі. Книгу написано з урахуванням найновіших 
досягнень теорії економічного аналізу діяльності 
підприємств в умовах ринкової економіки. Значну 
увагу приділено використанню економіко-
математичного інструментарію економічного 
аналізу. Видання українською мовою 
доопрацьоване автором відповідно до 
господарської практики в Україні. Посібник 
насичений сучасними прикладами необхідних 
економічних розрахунків і прекрасно написаний з 
погляду дидактики. Це робить його доступним для 
студентів і дає можливість легко застосувати 
викладений матеріал на практиці.

Посібник розрахований на студентів економічних 
спеціальностей. Книга буде корисною також 
керівникам підприємств усіх форм власності, 
економістам-практикам, фінансистам, працівникам 
банків, менеджерам, бухгалтерам, усім, кого 
цікавлять теорія, методика й організація сучасного 
економічного аналізу.



Цель книги - дать возможность на основе 
методики экономического анализа ознакомиться 
со способами и последовательностью анализа 
основных экономико-финансовых показателей 
их деятельности. Иными словами - это 
руководство по практике экономического 
анализа. Приводимые в работе данные 
относятся к трем областям 
предпринимательской деятельности: 
производственной, коммерческо-финансовой и 
сервисной. Несмотря на то, что общей их целью 
является получение прибыли, специфика этих 
трех видов предпринимательства неизбежно 
влияет на содержание и приемы экономического 
анализа. Это обстоятельство также нашло свое 
отражение в данной работе.
Книга предназначена для практических 
работников предприятий, будет полезна 
студентам и преподавателям экономических 
вузов. 

У053

Г49      Гинзбург А.И. 

Прикладной экономический анализ / А.И. Гинзбург. - СПб. : Питер, 2005. -

320 с. : ил. - (Академия финансов).



У053

Е40 Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : 

навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.Д. Костенко, Є.О. 

Підгора, В.С. Рижиков та ін. - 2-ге вид., перероб.та доп. - К. : Центр учбової 

літератури, 2007. – 399 с.

Навчальний посібник спрямований на розширення 
аналітичних навичок студентів, засвоєння методики 
аналізу і діагностики економічного стану сучасних 
промислових підприємств.
В першому розділі посібника викладені методичні 
підходи економічного аналізу як системи 
узагальнюючих знань про предмет, методи, види і 
організацію аналітичної роботи в умовах сучасного 
підприємства.
У другому та третьому розділах розглядаются питання 
методики проведення управлінського аналізу 
діяльності підприємства та діагностики його економіко-
фінансового стану. Наведені методичні підходи 
супроводжуються практичними прикладами, які 
містять у собі аналітичні розрахунки, відповідні 
висновки та рекомендації щодо покращення стану 
підприємств, що аналізуються.
Навчальний посібник розроблений у відповідності із 
нормативною програмою дисципліни «Економічний 
аналіз» і призначений для студентів, що навчаються за 
спрямуванням «Економіка і підприємництво».
Також він може бути використаний студентами інших 
спеціальностей і слухачами системи виробничо-
економічного навчання кадрів. 



У053

С13    Савицкая Г.В.

Экономический анализ : учебник для студ. экон. спец. вузов / Г.В. 

Савицкая. - 9-е изд., испр. - М. : Новое знание, 2004. - 640 с. -

(Экономическое образование).

Детально рассмотрены методики комплексного 
внутрифирменного анализа результатов 
производственно-финансовой деятельности 
предприятия с учетом отечественного и 
зарубежного опыта. Полно изложены методики 
анализа инвестиционной деятельности 
предприятия, эффективности и интенсивности 
использования капитала, движения денежных 
средств, финансовых результатов 
управленческих решений. В конце каждой 
главы приведены контрольные вопросы и 
задания для закрепления материала. В издании 
учтены последние изменения 
законодательства. Материал дан в 
соответствии с государственным 
образовательным стандартом и действующим 
законодательством.
Для студентов высших учебных заведений 
экономического профиля. Подробное описание 
методик расчетов позволяет использовать 
книгу для решения практических задач 
экономистам и бухгалтерам предприятий.



У053

М17     Максютов А.А. 

Экономический анализ : учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов / А.А. 

Максютов. - М. : Юнити-Дана, 2005. - 544 с. : ил.

Рассмотрены современные концепции 
экономического анализа: роль 
комплексного анализа в управлении; 
содержание финансового и 
управленческого анализа; виды, 
направления и основные методы 
экономического анализа, анализ и 
планирование основных и оборотных 
фондов предприятия, анализ в системе 
маркетинга, анализ источников 
финансовых заимствований, 
инвестиционное проектирование. 
Изложение теоретического материала 
сопровождается многочисленными 
примерами. Приведены примерный 
перечень дипломных (курсовых) 
проектов, а также вопросы для сдачи 
экзамена (зачета) по дисциплине.
Для студентов, обучающихся по 
специальностям экономики и управления, 
аспирантов, преподавателей и 
специалистов финансово-экономических 
служб. 



У053

П99   Пястолов С.М. 

Экономический анализ деятельности предприятий : учеб. пособие для 

студ. экон. спец. вузов / С.М. Пястолов. - М. : Академический проект, 2003. 

- 572с. : ил. - (Gaudeamus).

.

Настоящий учебник является 
основой для подготовки учащихся по 
специальности «Бухгалтерский учѐт, 
анализ и аудит», дисциплины –
«Экономика организаций», «Теория 
экономического анализа», 
«Международные стандарты учѐта и 
финансовой отчѐтности», 
«Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности»; по 
специальности «Экономическая 
теория», дисциплины – «Экономика 
предприятия», «Экономика 
отраслевых рынков» (вводный курс) 
высшего профессионального 
образования. Наряду с общими 
теоретическими положениями в 
каждой главе представлены вопросы 
для повторения, иллюстративный и 
справочный материал, примеры и 
задачи с решениями. 



У053

П85    Прыкина Л.В. 

Экономический анализ предприятия : учебник для студ. вузов / Л.В. 

Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 408 с. : ил.

Изложены сущность, виды и задачи 

экономического анализа предприятия по 

результатам его хозяйственной 

деятельности. Особое внимание уделено 

современным методам и процедурам 

экономического анализа, факторному 

анализу элементов производства.

Для студентов и преподавателей 

экономических вузов и специальностей, 

слушателей школ бизнеса, руководителей 

предприятий и организаций, а также 

специалистов экономических и 

финансовых служб предприятий.



У053

Т19     Тарасенко Н.В.

Економічний аналіз діяльності промислового підприємства : навч. посібник 

для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / Н.В. Тарасенко. - 2-ге вид., 

стер. - К. : Алерта, 2003. - 487 с. : іл.

Розглядаються теоретичні основи 
економічного аналізу як системи знань про 
предмет, зміст, роль та завдання в умовах 
ринкової економіки, його види, мета і 
технічні прийоми.

Викладається методика аналізу 
господарсько-фінансової виробничої 
програми, використання виробничих 
ресурсів, затрат на виробництво, 
фінансових результатів та фінансового 
стану.

Для студентів вищих та середніх 
спеціальних навчальних закладів 
економічних спеціальностей. Може бути 
використаний практичними працівниками 
підприемств, фірм, банків, фінансових 
органів. 



У053

М73      Мних Є.В. 

Економічний аналіз : підручник для студ. вищих навч. закладів / Є.В. Мних. 

- К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 412 с. : іл.

У підручнику висвітлено 
найважливіші аспекти економічного 
аналізу діяльності суб'єктів 
господарювання. Зокрема, 
розкриваються теоретико-
методологічні засади, методи і 
прийоми, методика організації 
економічного аналізу, місце 
економічного аналізу у системі 
планування і прогнозування, 
оперативний економічний аналіз. 
Особлива увага приділена аналізу 
виробничої діяльності, фінансових 
результатів, фінансового стану, 
економічного зростання 
підприємства.

Для студентів, аспірантів та 
викладачів вищих навчальних 
закладів, слухачів шкіл бізнесу, 
керівників підприємств і організацій, 
а також фахівців економічних та 
фінансових служб.



В учебном пособии известного российского 

автора детально и скрупулезно изложены все 

основные аспекты экономического анализа 

деятельности предприятий в условиях 

рыночной системы хозяйствования. Особое 

внимание уделено таким интересным 

явлениям, как учет инфляционных процессов, 

имитационное моделирование экономических 

процессов, подготовка и обоснование 

управленческих решений.

Пособие соответствует действующей 

программе курса и предназначено для 

студентов экономических специальностей, а 

также может быть полезным практическим 

работникам предприятий. 

У053

Г49      Гинзбург А.И.

Экономический анализ: предмет и методы; моделирование ситуаций; 

оценка управленческих решений : учебник для вузов / А.И. Гинзбург. -

СПб. : Питер, 2004. - 480 с. : ил. - (Учебники для вузов).



У053

Е40 Економічний аналіз : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. 

закладів / [Ф.Ф. Бутинець, С.І. Шкарабан, Є.Ф. Мних та ін.]; за ред. Ф.Ф. 

Бутинця. - Житомир: Рута, 2003. - 679 с.

Розглядаються теоретичні основи 
економічного аналізу (зокрема, інструментарій 
аналітичною дослідження, методика факторного 
аналізу, інформаційне забезпечення та організація 
аналізу на підприємстві), методика аналізу діяльності 
підприємства, особливості проведення аналітичного 
дослідження в окремих галузях економіки. Особлива 
увага приділяється висвітленню питань аналізу 
фінансового стану підприємства та фінансових 
результатів діяльності з урахуванням вітчизняного і 
зарубіжного досвіду, вимог національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку. Окрема тема 
присвячена особливостям організації та методики 
проведення аналітичних досліджень в умовах 
застосування інформаційних технологій.
Викладення матеріалу супроводжується прикладами 
аналітичних розрахунків з відповідними висновками 
та узагальненнями, що створює передумови для 
самостійних міркувань і творчих дискусій.

Призначений для викладачів і студентів 
економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, 
слухачів центрів та курсів підвищення кваліфікації, 
бухгалтерів, аудиторів, менеджерів всіх рівнів, 
працівників фінансово-кредитних установ і органів 
контролю. 



У053

Е40     Економічний аналіз : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих 

навч. закладів / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; за ред. 

М.Г. Чумаченка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2003. - 556 с.

Навчальний посібник розкриває 

найважливіші проблеми сучасного 

економічного аналізу. Ґрунтовно 

висвітлено методику вивчення 

господарських процесів, проведення 

фінансового аналізу, аналізу 

використання ресурсів і забезпечення 

ефективного управління діяльністю 

підприємства з урахуванням нових 

положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку та звітності.

Для студентів і викладачів 

економічних вузів. Посібник буде 

корисним і для працівників виробничих 

підприємств, комерційних фірм і 

банків, страхових і податкових 

організацій, наукових установ.



Спасибо за 

внимание!


