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1. Опис дисципліни
Найменування показників
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності")/ вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Обов’язкова для студентів
спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність»
весняний
7
210
1
34
36
140
4,1
8,2
екзамен

2. Програма дисципліни
Ціль – поглиблення теоретичних знань студентів і набуття ними
практичних навичок для ухвалення рішень в кризових ситуаціях і
антикризового управління підприємством.
Завдання: вивчення причин виникнення кризових явищ в економіці та в
системі управління; вивчення економічного механізму виникнення кризового
стану на підприємстві; оволодіння методикою діагностики кризових ситуацій
на підприємстві; вивчення основних ознак готовності підприємства, його
менеджерів і персоналу до попередження, подолання або мінімізації наслідків
кризових явищ; вивчення методики розробки стратегій і підходів до розвитку
підприємства з урахуванням потенційних кризових явищ; оволодіння
сучасними методами та інструментарієм управління у кризових умовах;
набуття вмінь творчо підходити до процесу оцінки і прогнозування фінансовоекономічної діяльності підприємства,
набуття вмінь здійснювати вибір
методології аналізу, розробляти антикризові програми, набуття вмінь
застосовувати методичний апарат та інструментарій економічного
діагностування для оцінки санаційної можливості, потенціалу виживання
підприємства, а також для визначення механізмів стабілізації господарськофінансової діяльності підприємства при загрозі банкрутства.
Предмет: профілактика, діагностика і подолання кризових явищ на рівні
підприємства.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Сутність і методологія дослідження кризових явищ в діяльності

підприємства
2. Антикризове управління підприємством
3. Оцінка фінансового стану підприємства
4. Інститут банкрутства як механізм регулювання економіки
5. Діагностика вірогідності банкрутства підприємства
6. Оцінка наслідків виникнення ситуації банкрутства на підприємстві
7. Потенціал виживання підприємства
8. Формування антикризової програми підприємства
9.Механізми
стабілізації
господарсько-фінансової
діяльності
підприємства при загрозі банкрутства
3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти антикризового управління
підприємством
Тема 1. Сутність і методологія
дослідження кризових явищ в
20
2
4
14
діяльності підприємства
Тема
2.Антикризовеуправлінняпідприємств
22
4
4
14
ом
Тема 3. Оцінка фінансового стану
24
4
4
16
підприємства
Тема 4. Інститут банкрутства як
19
4
2
13
механізм регулювання економіки
Теми 1-4. Модульний контроль 1
5
2
3
(МКР №1)
Разом за змістовим модулем 1
90
14
16
60
Змістовий модуль 2. Механізми стабілізації економічної діяльності підприємства
Тема 5. Діагностика вірогідності
26
4
4
18
банкрутства підприємства
Тема 6. Оцінка наслідків виникнення
22
4
4
14
ситуації банкрутства на підприємстві
Тема 7. Потенціал виживання
24
4
4
16
підприємства
Тема 8. Формування антикризової
24
4
4
16
програми підприємства
Тема 9. Механізми стабілізації
господарсько-фінансової діяльності
24
4
2
13
підприємства при загрозі банкрутства
Теми 5-9. Модульний контроль 2
5
2
3
(МКР №2)
Разом за змістовим модулем 2
120
20
20
80
Усього годин
210
34
36
140

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

13

14

15
16

Вид та тема семінарського заняття
Семінар запитань і відповідей
Тема 1. Сутність і методологія дослідження кризових явищ в
діяльності підприємства
Семінар запитань і відповідей
Тема 1. Сутність і методологія дослідження кризових явищ в
діяльності підприємства (фази циклів суспільного відтворення)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 2. Антикризове управління підприємством (сутність та
суб’єкти)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 2.Антикризове управління підприємством (модель процесу
антикризового управління)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 3. Оцінка фінансового стану підприємства (Діагностика
фінансової стійкості підприємства)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 3. Оцінка фінансового стану підприємства (Ліквідність
балансу та оборотних активів підприємства)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 4. Інститут банкрутства як механізм регулювання
економіки
Практичне заняття
Модульна контрольна робота №1
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 5. Діагностика вірогідності банкрутства підприємства
(Система оціночних показників-індикаторів загрози банкрутства)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 5. Діагностика вірогідності банкрутства підприємства
(Методи оцінки вірогідності банкрутства підприємства)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 6. Оцінка наслідків виникнення ситуації банкрутства на
підприємстві
(передумови
дослідження
зобов'язань
неплатоспроможного підприємства)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 6. Оцінка наслідків виникнення ситуації банкрутства на
підприємстві (аналіз зобов'язань кризового підприємства)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 7. Потенціал виживання підприємства (Сутність дефініції
«потенціал виживання підприємства»)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 7. Потенціал виживання підприємства (Ресурсні
можливості виживання підприємства)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 8. Формування антикризової програми підприємства
(цільові параметри антикризової програми)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 8. Формування антикризової програми підприємства

Кількість
годин
2

2

2

2

2

2

2
2
2

2

2

2

2

2

2
2

17
18

(управління розробкою антикризової програми)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 9. Механізми стабілізації господарсько-фінансової
діяльності підприємства при загрозі банкрутства
Практичне заняття
Модульна контрольна робота №2
Всього

2
2
36

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації щодо економічного розвитку підприємства
– суб’єкта дослідження, стану його системи менеджменту.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Вид та тема
Засоби
самостійЗміст самостійної роботи
семінарських занять
діагностики
ної
роботи
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти антикризового управління
підприємством
Семінар запитань і
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та Тестування,
відповідей
рекомендованої літератури для обговорення фронтальне та
індивідуальне
Тема 1.Сутність і
питань: Криза: сутність, природа, характер, опитування,
методологія
7
причини та наслідки їх виникнення.
заслуховуван
дослідження кризових
Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 8].
ня та
обговорюванн
явищ в діяльності
2. Самотестування.
я доповідей
підприємства
3. Підготовка до презентації доповіді.
Семінар запитань і
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та Тестування,
відповідей
рекомендованої літератури для обговорення фронтальне та
індивідуальне
Тема 1.Сутність і
питань: Фази циклів суспільного відтворення, опитування,
методологія
підприємства і кризи і їх прояви. Чинники, що заслуховуван
дослідження кризових
7
впливають на кризи. Причини криз.
ня та
обговорюванн
явищ в діяльності
Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 8].
я доповідей
підприємства (фази
2. Самотестування.
циклів суспільного
3. Підготовка до презентації доповіді.
відтворення)
Семінар з виконанням
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та Тестування,
розрахункових задач
рекомендованої літератури для обговорення фронтальне та
індивідуальне
Тема 2. Антикризове
питань: Сутність та особливості антикризового опитування,
управління
управління
підприємством.Суб'єкти перевірка
підприємством
7
антикризового управління. Джерела [1, 2, 3, 5, 6,
завдань
(сутність та суб’єкти)
8].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань.
4. Виконання індивідуального завдання
Семінар з виконанням
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та Тестування,
розрахункових задач
рекомендованої літератури для обговорення фронтальне та
індивідуальне
Тема 2.Антикризове
питань:
Модель
процесу
антикризового опитування,
управління
управління підприємством. Стратегія і тактика перевірка
підприємством
7
антикризового управління.
завдань
(модель процесу
Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 8].
антикризового
2. Самотестування.
управління)
3. Розв’язання практичних завдань.
4. Виконання індивідуального завдання
Семінар з виконанням
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та Тестування,
розрахункових задач
рекомендованої літератури для обговорення фронтальне та
індивідуальне
Тема 3. Оцінка
питань: Необхідність оцінки фінансового стану опитування,
фінансового стану
для раннього виявлення ознак кризового стану перевірка
підприємства
8
підприємства. Діагностика фінансової стійкості
завдань
(Діагностика
підприємства. Джерело [1, 2, 4, 5, 9].
фінансової стійкості
2. Самотестування.
підприємства)
3. Розв’язання практичних завдань.
4. Виконання індивідуального завдання
Семінар з виконанням
8
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та Тестування,

розрахункових задач
Тема 3. Оцінка
фінансового стану
підприємства
(Ліквідність балансу
та оборотних активів
підприємства)
Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 4.Інститут
банкрутства як
механізм регулювання
економіки

Практичне заняття.
Теми 1-4. Модульна
контрольна робота №1
Разом змістовий
модуль 1

13

3

рекомендованої літератури для обговорення
питань: Ліквідність балансу та оборотних активів
підприємства.
Платоспроможність.
Види
платоспроможності.
Джерело [1, 2, 4, 5, 9].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань.
4. Виконання індивідуального завдання
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань:
Сутність,
причини
виникнення
банкрутства. Види банкрутства підприємств.
Механізм
управління
банкрутством
підприємства.
Стадії
банкрутства.
Види
банкрутства. Суб’єкти управління банкрутством.
Стадії та процедури управління банкрутством
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань.
1. Підготовка до МКР №1

фронтальне та
індивідуальне
опитування,
перевірка
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
перевірка
завдань

МКР №1

60

Змістовий модуль 2.Механізми стабілізації економічної діяльності підприємства

Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 5. Діагностика
вірогідності
банкрутства
підприємства
(Система оціночних
показниківіндикаторів загрози
банкрутства)
Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 5. Діагностика
вірогідності
банкрутства
підприємства (Методи
оцінки вірогідності
банкрутства
підприємства)
Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 6. Оцінка
наслідків виникнення
ситуації банкрутства
на підприємстві
(передумови

9

9

7

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Загальна характеристика методичного
забезпечення діагностики кризового стану та
загрози
банкрутства.
Система оціночних
показників-індикаторів загрози банкрутства.
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2.Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань
4. Виконання індивідуального завдання
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Методи оцінки вірогідності банкрутства
підприємства. Діагностика фінансового стану і
загрози банкрутства підприємства на базі
дослідження його грошового обороту.
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2.Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань
4. Виконання індивідуального завдання
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Вихідні передумови дослідження
зобов'язань неплатоспроможного підприємства.
Класифікація зобов’язань підприємства.
Джерело [1, 2, 4, 5, 8].
2. Самотестування.

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
перевірка
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
перевірка
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

дослідження
зобов'язань
неплатоспроможного
підприємства)
Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 6. Оцінка
наслідків виникнення
ситуації банкрутства
на підприємстві
(аналіз зобов'язань
кризового
підприємства)
Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 7. Потенціал
виживання
підприємства
(Сутність дефініції
«потенціал виживання
підприємства»)
Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 7. Потенціал
виживання
підприємства
(Ресурсні можливості
виживання
підприємства)
Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 8. Формування
антикризової
програми
підприємства (цільові
параметри
антикризової
програми)

Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 8. Формування
антикризової
програми
підприємства

3. Розв’язання практичних завдань

7

8

8

8

8

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань:
Аналіз
зобов'язань
кризового
підприємства в ході діагностики наслідків
виникнення ситуації банкрутства. Кредитори
підприємства. Права кредиторів підприємства.
Склад банкротних зобов’язань. Фінансові
наслідки виникнення ситуації банкротства
Джерело [1, 2, 4, 5, 8].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Сутність дефініції «потенціал виживання
підприємства». Центр тяжіння і точка опори.
Антикризовий потенціал підприємства. Джерело
[1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань
4. Виконання індивідуального завдання
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань:
Ресурсні
можливості
виживання
підприємства і методи їх оцінки. Основні види
ресурсів. Послідовність оцінки ресурсних
передумов виживання підприємства
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань
4. Виконання індивідуального завдання
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Антикризова програма підприємства:
призначення, цілі та завдання розробки Цільові
параметри антикризової програми підприємства.
Загальна
характеристика
антикризового
інструментарію підприємства. Санація. Проект
санації.
Джерело [1, 2, 4, 5, 7].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань
4. Виконання індивідуального завдання
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Управління розробкою антикризової
програми підприємства.
Етапи формування
антикризової програми підприємства.
Джерело [1, 2, 4, 5, 7].

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
перевірка
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
перевірка
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
перевірка
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
перевірка
завдань

(управління
розробкою
антикризової
програми)
Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 9. Механізми
стабілізації
господарськофінансової діяльності
підприємства при
загрозі банкрутства
Практичне заняття.
Теми 5-9. Модульна
контрольна робота №2
Разом змістовий
модуль 2
Разом

2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань
4. Виконання індивідуального завдання
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1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Внутрішні
механізми
фінансової
стабілізації підприємства. Санація як ключовий
інструмент антикризового управління. Матриця
фінансової рівноваги. Види санації. Форми
санації. Різновиди реорганізації підприємства
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань

3

1. Підготовка до МКР №2

80
140

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

МКР №2

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями

Результати навчання
1
Знання сутності та методології
дослідження кризових явищ в
діяльності підприємства
Розуміння сутності та методології
антикризового
управління
підприємством
Володіння
методикою
оцінки
фінансового стану підприємства
Вивчення інституту банкротства як
механізму регулювання економіки
Володіння
методикою
діагностики
вірогідності банкрутства підприємства
Розуміння
основ
діагностики
наслідків
виникнення
ситуації
банкрутства
Вміння формування антикризової
програми підприємства
Вивчення механізмів стабілізації
господарсько-фінансової діяльності
підприємства при загрозі банкрутства

2

Загальні
3
4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
1
2
3
4
5
6
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Екзамен.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового
контролю - екзамену (50 балів).

Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття
Тема 1 (заняття 1)
Тема 1 (заняття 2)
Тема 2 (заняття 1)
Тема 2 (заняття 2)
Тема 3 (заняття 1)
Тема 3 (заняття 2)
Тема 4
Теми 1-4
Разом змістовий
модуль 1
Тема 5 (заняття 1)
Тема 5 (заняття 2)
Тема 6 (заняття 1)
Тема 6 (заняття 2)
Тема 7 (заняття 1)
Тема 7 (заняття 2)
Тема 8 (заняття 1)
Тема 8 (заняття 2)
Тема 9
Теми 5-9
Разом змістовий
модуль 2
Разом

Тестові
завдання

1
1
1
1
4
1
1
1
1

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
2
1
1
1
1
2
6

1

3

10

8

16

3

Сума
балів

5

2
1
2
4
2
3
3
5

5

22

5

2
4
2
1
2
4
2
4
2
5

9

5

28

13

10

50

2
2

Змістовий модуль 2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

4

ПМК

4

3

3
3

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових
модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання
загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).
Оцінка
100-бальна шкала
Шкала ECTS
Національна шкала
90-100
A
5, «відмінно»
80-89
B
4, «добре»
75-79
C
70-74
D
3, «задовільно»
60-69
E
35-59
FX
2, «незадовільно»
0-34
F

11. Методичне забезпечення
1.Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4.Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
Основна
Єрмак С.О. Антикризове управління підприємством [Текст] : конспект
лекцій / Єрмак С.О. ; ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2018. – 85 с.
2. Антикризове управління підприємством: теорія та практика [Текст]: навч.
посіб. для вищ. навч. закл. екон. і менедж. спец. / Г.А. Дорошук, Н.М.
Дащенко; М-во освіти і науки України . - Л. : Новий Світ-2000, 2010 . - 332 с.
3. Данилко В.К.Антикризове управління підприємством [Текст]: конспект
лекцій / В.К. Данилко, Г.Ю. Ткачук. – Житомир: Жит. держ. технолог. ун-т,
2015. – 83 с.
4. Кузьмін О. Є. Економічна діагностика [Текст]: навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О.
Г. Мельник. - К.: Знання, 2012. - 298, [22] с.
5. Іванюта С.М. Антикризове управління [Текст]: навч. посіб. / С.М. Іванюта. –
К.: Центр навч. літ-ри., 2007. – 288 с.
6. Колісник М.К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством
[Текст]: навч. посіб. / М.К. Колісник. – К. : Вид-во "Кондор", 2007. – 272 с
7. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством [Текст]: підруч. /
Л. О. Лігоненко. - К. : Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2005. - 824 с.
8.Фролова Л.В. Економічна діагностика діяльності підприємств: методичний та
практичний інструментарій [Текст]: навч. посіб. / Л.В. Фролова,
О.О.Никитенко, С.О. Ермак, Л.В. Івкова. – Донецьк: ДонНУЕТ ім. М. ТуганБарановського, 2007. - 158 с.
1.

Допоміжна
9. ВасиленкоВ.О. Антикризове управління підприємством [Текст]: навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Василенко . - К. : ЦУЛ, 2003 . - 504с.
10. Антикризове фінансове управління підприємством [Текст]: навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл. / С.Я. Салигата ін.; ЗІДМУ . - К. : Центр навчальної
літератури, 2005 . - 208с.
11. Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством [Текст]: навч.
посіб. / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк . - К. : Знання , 2007. - 335с.
12. Колісник М.К.Фінансова санація і антикризове управління підприємством
[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Колісник, П.Г. Ільчук,
П.І. Віблий; Нац. ун-т "Львів. політехніка" . - К. : Кондор, 2007 . - 272с.

13. Кривов'язюк І. В.Антикризове управління підприємством [Текст]: навч.
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Кривов'язюк ; Волин. ін-т економіки та
менедж., Луц. держ. техн. ун-т . - К.: Кондор, 2008 .
14. Аистова М.Д. Антикризисное управление: теория, практика,
инфраструктура [Текст]/ М.Д.Аистова и др.; ред. Г.А. Александров .- М. :
БЕК, 2002 . - 544с.
15. Баринов В.А.Антикризисное управление [Текст]: учеб. пособ. для студ.
экон. спец. / В.А. Баринов .- М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2002 . - 520с.
16. Татарников Е. А.Антикризисное управление предприятием. Ответы на
экзаменационные вопросы [Текст]/ Е. А. Татарников, Н.А. Новикова. - М.:
Экзамен, 2005 . - 256с.
17. Грязновой А.Г.Антикризисный менеджмент [Текст]/ под редакцией проф.
Грязновой А.Г. - М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ".
Издательство ЭКМОС, 2009. – 368 с.
18.Лещенко М.Л. Оздоровлення підприємств в умовах кризи [Текст]: навч.
посіб. / МЛ. Лещенко. - Житомир: ЖІТІ, 2008. – 312 с.
Інформаційні ресурси
19. Портал української промисловості [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://www.minprom.com.ua
20. Фінансова звітність українських компаній [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.istoсk.com.ua/
21. Фінансова звітність зарубіжних компаній [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.corporateinformation.com/
22. Фінансовий аналіз українських компаній [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.sokrat.kiev.ua/
23. Офіційний сайт Державного комітету України зі статистики [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

