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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»
осінній
6
180
1
30
30
120
4,0
8,0
екзамен

2. Програма дисципліни
Ціль – поглиблення теоретичних знань студентів і набуття ними
практичних навичок щодо використання методичного апарату та
інструментарію економічного діагностування для визначення стану
підприємства.
Завдання: оцінка ефективності функціонування підприємства і
визначення на цій основі стабільності його розвитку; характеристика діяльності
підприємства в умовах неповної інформації; оцінка стабільності і динаміки
розвитку підприємства як системи в умовах ентропії зовнішнього середовища;
оцінка можливих наслідків прийнятих управлінських рішень, пов'язаних з
різними господарськими ситуаціями: зміною кадрової структури, змінами, що
відбулися в товарному постачанні, змінами у фінансовому стані постачальників
і покупців продукції підприємства, станом платоспроможності самого
підприємства й ін.; аналіз втрачених комерційних можливостей підприємства в
ретроспективі, пошук нових резервів поліпшення показників роботи в
майбутньому з оцінкою "вузьких місць", що мають місце; оцінка поточного
фінансового стану підприємства, його взаємовідносин з банками,
постачальниками та покупцями; характеристика ділового іміджу підприємства
в цілому і дослідження динаміки його зміни; пошук резервів підвищення
результативності економічної системи підприємства.
Предмет: діагностика виробничих і економічних результатів,
фінансового стану, результатів соціального розвитку і використання трудових
ресурсів, стану і використання основних засобів, оцінка ринкової вартості
підприємства і його майна.

Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Теоретико-методологічні основи економічної діагностики діяльності
підприємства.
2. Методичний апарат та інструментарій економічної діагностики.
3. Діагностика конкурентного середовища підприємства і рейтингова
оцінка його економічної діяльності.
4. Діагностика ефективності діяльності підприємства на базі застосування
збалансованої системи показників.
5. Методи узагальнення аналітичної інформації.
6. Експертні методи діагностики економічної діяльності підприємства.
7. Діагностика виробничого потенціалу підприємства.
8. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства
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 економічної діагностики
підприємства
Тема 1. Теоретико-методологічні
основи економічної діагностики
18
4
2
12
діяльності підприємства
Тема 2.Методичний аппарат та та
інструментарій економічної
24
4
2
18
діагностики
Тема 3. Діагностика конкурентного
середовища підприємства і
23
4
4
15
рейтингова оцінка його економічної
діяльності
Тема 4. Діагностика ефективності
діяльності підприємства на базі
18
4
2
12
застосування збалансованої системи
показників
Теми 1-4. Модульний контроль 1
5
2
3
(МКР №1)
Разом за змістовим модулем 1
88
16
12
60
Змістовий модуль 2. Практичні інструменти економічної діагностики підприємства
Тема 5. Методи узагальнення
24
4
6
14
аналітичної інформації
Тема 6. Експертні методи діагностики
22
4
4
14
економічної діяльності підприємства
Тема 7. Діагностика виробничого
22
4
4
14
потенціалу підприємства
Тема 8. Діагностика рівня економічної
19
2
2
15
безпеки підприємства
Теми 5-8. Модульний контроль 1
5
2
3
(МКР №1)

Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

92
180

14
30

18
30

-

60
120

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

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

Вид та тема семінарського заняття
Семінар запитань і відповідей
Тема
1.
Теоретико-методологічні
основи
економічної
діагностики діяльності підприємства
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 2. Методичний апарат та інструментарій економічної
діагностики
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 3. Діагностика конкурентного середовища підприємства і
рейтингова оцінка його економічної діяльності (конкурентне
середовище)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 3. Діагностика конкурентного середовища підприємства і
рейтингова оцінка його економічної діяльності (рейтингова
оцінка підприємства)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 4. Діагностика ефективності діяльності підприємства на
базі застосування збалансованої системи показників
Практичне заняття
Модульна контрольна робота №1
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 5. Методи узагальнення аналітичної інформації
(Інтегральна оцінка динаміки фінансово-економічної діяльності
підприємства)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 5. Методи узагальнення аналітичної інформації
(Інтегральна оцінка ефективності управління підприємствами)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 5. Методи узагальнення аналітичної інформації (Графічний
метод узагальнення аналітичної інформації)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 6. Експертні методи діагностики економічної діяльності
підприємства (Сутність і види)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 6. Експертні методи діагностики економічної діяльності
підприємства (технічна обробка результатів експертного
опитування)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 7. Діагностика виробничого потенціалу підприємства
(складові виробничого потенціалу підприємства)
Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 7. Діагностика виробничого потенціалу підприємства
(оцінка стану та використання виробничого потенціалу)

Кількість
годин
2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

14
15

Семінар з виконанням розрахункових задач
Тема 8. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства
Практичне заняття
Модульна контрольна робота №2
Всього

2
2
30

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 економічної діагностики підприємства
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Тестування,
Семінар запитань і
літератури для обговорення питань: Предмет економічної фронтальне та
відповідей
діагностики. Об’єкт діагностики. Суб’єкти економічної індивідуальне
Тема 1. Теоретикодіагностики. Економічна діагностика в системі управління опитування,
методологічні основи
діяльністю підприємства. Роль економічної діагностики в заслуховуван
економічної
підвищенні
ефективності
управління
діяльністю
ня та
підприємства. Місце економічної діагностики в системі обговорюванн
12
діагностики діяльності
управління діяльністю підприємства. Структурно-логічна я доповідей
підприємства

Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 2. Методичний
апарат та
інструментарій
економічної
діагностики

Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 3. Діагностика
конкурентного
середовища
підприємства і
рейтингова оцінка
його економічної
діяльності
(конкурентне
середовище)
Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 3. Діагностика
конкурентного
середовища
підприємства і
рейтингова оцінка
його економічної
діяльності
(рейтингова оцінка
підприємства)

18

8

7

модель здійснення економічної діагностики. Технологія
проведення економ. діагностики діяльності підприємства.
Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Тестування,
літератури для обговорення питань: Суть управління по фронтальне та
відхиленнях, види відхилень і їх характеристика. індивідуальне
Допустимі межі відхилень. Суть і необхідність проведення опитування,
ГЕП-анализу. Мета, значення, застосування, етапи
перевірка
проведення ГЕП-анализу. Методи ГЕП-анализу: SWIFT,
завдань
FMEA, HAZOP, FTA, FMECA, ETA. Метод аналізу дерева
помилок. Переваги і недоліки методу дерева помилок.
Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань.
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та Тестування,
рекомендованої літератури для обговорення проведення
дискусії,
питань: Суть і види експертних методів. перевірка
Експерти, експертиза. Метод експертних оцінок.
завдань

Метод опиту. Методи експертних оцінок.
Анкетування. Типи питань в анкетах. Шкали
оцінки. Види шкал вимірювання: шкали якісних
ознак; шкала кількісних ознак (шкала інтервалів,
шкала стосунків, абсолютна шкала).
Джерело [1, 2, 4, 5, 9].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань.
4. Виконання індивідуального завдання
1.Опрацювання
конспекту
лекцій
та Тестування,
рекомендованої літератури для обговорення проведення
дискусії,
питань: Інтерв'ювання. Метод рангів. Метод перевірка
безпосереднього оцінювання. Метод зіставлення.
завдань
Метод
сценаріїв.
Консенсус-прогноз.
Узгодженість думок по критерію Спірмена і
коефіцієнт
рангової
кореляції
Кендалла.
Дисперсійний
коефіцієнт
конкордації.
Ентропійний коефіцієнт конкордації.
Джерело [1, 2, 4, 5, 9].
2. Самотестування.

Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 4. Діагностика
ефективності
діяльності
підприємства на базі
застосування
збалансованої системи
показників

12

3. Розв’язання практичних завдань.
4. Виконання індивідуального завдання
1.Опрацювання
конспекту
лекцій
та Проведення
рекомендованої літератури для обговорення дискусії,
перевірка
питань: Рейтингова оцінка економічної діяльності
завдань
підприємства. Рейтинг. Рейтингове число. Мета
рейтингової оцінки. Етапи методики комплексної
рейтингової оцінки ефективності діяльності
підприємства.
Методи
рейтингової
оцінки
ефективності діяльності підприємства: метод
умовно-еталонного
підприємства;
метод
максимінімума; метод суми міст.
Джерело [1, 2, 4, 5, 9].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань.
4. Виконання індивідуального завдання

Практичне заняття.
3
Теми 1-4. Модульна
МКР №1
1. Підготовка до МКР №1
контрольна робота №1
Разом змістовий
60
модуль 1
Змістовий модуль 2. Практичні інструменти економічної діагностики підприємства
Семінар з виконанням
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та Тестування,
розрахункових задач
рекомендованої літератури для обговорення фронтальне та
індивідуальне
Тема
5.
Методи
питань: Показники, набор показників, системи опитування,
узагальнення
показників. Комплексні системи показників. перевірка
аналітичної
Логіко-дедуктивні
та
емпирико-індуктивні
завдань
інформації
5
системи показників. Системи показників: Du
(Інтегральна
оцінка
Pont, Pyramid Structure of Ratios, ZVEI, система
динаміки фінансовопоказників RL та ін.
економічної
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
діяльності
2. Самотестування.
підприємства)
3. Розв’язання практичних завдань
Семінар з виконанням
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та Тестування,
розрахункових задач
рекомендованої літератури для обговорення фронтальне та
індивідуальне
Тема
5.
Методи
питань: Збалансована система показників: суть, опитування,
узагальнення
види Етапи розробки збалансованої системи перевірка
аналітичної
показників. Ключові показники ефективності
завдань
інформації
(КПЕ). Вимоги до формування КПЕ. Стратегічна
5
(Інтегральна
оцінка
карта збалансованої системи показників. Головні
ефективності
підходи
до
забезпечення
успішного
управління
застосування збалансованої системи показників.
підприємствами)
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань
Семінар з виконанням
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та Тестування,
розрахункових задач
рекомендованої літератури для обговорення фронтальне та
індивідуальне
Тема
5.
Методи
питань: Інтеграція збалансованої системи опитування,
узагальнення
4
показників в систему планування. З'єднання перевірка
аналітичної
збалансованої системи показників з концепцією
завдань
інформації (Графічний
вартісно-орієнтованого
управління.
Дерево
метод
узагальнення
факторів створення вартості підприємства.

аналітичної
інформації)
Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 6. Експертні
методи
діагностики
економічної
діяльності
підприємства
(Сутність і види)

Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 6. Експертні
методи
діагностики
економічної
діяльності
підприємства
(технічна
обробка
результатів
експертного
опитування)
Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 7. Діагностика
виробничого
потенціалу
підприємства
(складові виробничого
потенціалу
підприємства)
Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 7. Діагностика
виробничого
потенціалу
підприємства (оцінка
стану та використання
виробничого
потенціалу)

Семінар з виконанням
розрахункових задач

7

7

7

7

15

Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Виконання індивідуального завдання
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Інтегральна оцінка. Інтегральний
показник.
Інтегральна
оцінка
динаміки
фінансово-економічної діяльності підприємства.
Коефіцієнти рангової корреляції Кенделла та
Спірмена. Інтегральна оцінка ефективності
управління підприємством. Способи розрахунку
значущості показників.
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Інтегральна оцінка якості системи
управління на основі нечітко-множинного
методу.
Графічний метод узагальнення
аналітичної інформації. лепесткові діаграми.
Діагностика результатів діяльності підприємства
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: Сутність, основні характеристики й
складові виробничого потенціалу підприємства.
Складові виробничого потенціалу підприємства.
Технічний та технологічний потенціал. Види
ресурсів 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:
Оцінка стану та використання
виробничого потенціалу. Показники технічного
рівня виробництва. Діагностичне дослідження
техніко-технологічного
комплексу.
Типи
технологій. Діагностика виробничої програми
підприємства. Структура діагностики трудової
складової ресурсного потенціалу 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

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

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

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
перевірка
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне

Тема 8. Діагностика
рівня економічної
безпеки підприємства

Практичне заняття.
Теми 5-8. Модульна
контрольна робота №2
Разом змістовий
модуль 2
Разом

питань: Суть економічної безпеки підприємства. опитування,
Головна мета економічної безпеки підприємства. перевірка
завдань
Основна функціональна мета економічної безпеки.
Об'єкт, суб'єкт економічної безпеки. Загроза
економічній безпеці. Форми прояву погроз
економічній безпеці Види погроз економічній
безпеці
підприємства.
Основна
функція
забезпечення економічної безпеки. Система
економічної безпеки підприємства (СЕБ): основні
завдання, принципи основні елементи. Стратегія
економічної безпеки. Основні підходи до
дослідження економічної безпеки підприємства:
інформаційний,
зовнішній,
ресурснофункціональний.
Інтегральна
оцінка
рівня
економічної безпеки підприємства. Критерій
економічної безпеки. Методи визначення рівня
економічної
безпеки
підприємства:
відтворювальний,
нормативний,
графічний,
ресурсний, функціональний, імовірнісний методи.
Карта ризику - ефективний інструмент оцінки
економічної безпеки підприємства. Процес
картографування ризику. Етапи картографування
ризику підприємства.
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Розв’язання практичних завдань
4. Виконання індивідуального завдання
3
60
120

1. Підготовка до МКР №2

МКР №2

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

Результати навчання
1
Знання
теоретико-методологічних
основ
економічної
діагностики
діяльності підприємства
Розуміння методики управління по
відхиленнях
Розуміння
експертних
методів
діагностики економічної діяльності
підприємства
Уміння здійснювати рейтингову
оцінку
економічної
діяльності
підприємства
Розуміння підходів до побудови системи
показників що використовуються в
діагностиці
Розуміння методики проведення
діагностики діяльності підприємства
на основі моделі S.C.O.R.E.
Знання основ діагностики рівня
економічної безпеки підприємства

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
Тема 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 5 (заняття 3)
Тема 6 (заняття 1)
Тема 6 (заняття 2)
Тема 7 (заняття 1)
Тема 7 (заняття 2)
Тема 8
Теми 5-8
Разом змістовий
модуль 2
Разом

Тестові
завдання
1
1
1

3
1

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
2
2
1
1
1
3
2
1
3
6

4

6

ПМК

5

3
4
2
4
6
5

5

24

5

2
2
2
2
2
2
4
5
5

5

26

Змістовий модуль 2
1
1
1
2

1
1

1
1
1
1

1
4

1

2
6

4

3
2
7

Сума
балів

50

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
1. Єрмак С.О. Економічна діагностика [Текст] : конспект лекцій / С.О. Єрмак ;
ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2018. – 80 с.
2. Афанасьєв М. В. Економічна діагностика [Текст]: навч.-метод. посібник /
М.В. Афанасьєв, Г.В.Білоконенко – Харківський національний економічний
ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 295 с.
3. Гетьман О. О. Економічна діагностика [Текст]: навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. –
Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.
4. Горбачук Ю.А. Економічна діагностика : інтерактивний комплекс навчальнометодичного забезпечення [Текст] / Ю. А. Горбачук, Н. Б. Кушнір. – Рівне:
НУВГП, 2007. – 176 с.
5. Костенко Т.Д. Економічна діагностика.Практикум [Текст] / Т.Д. Костенко,
А.А. Герасимов, В. С. Рижиков та ін. – К. : Центр навчальної літератури,
2007. – 186 c.
6. Косянчук Т.Ф. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ
/ Т.Ф. Косянчук, В.В. Лук'янова, Н.І. Майорова, В.В. Швид. – Львів:
«Новий Світ –2000», 2007. – 449 с.
7. Кузьмін О. Є. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін,
О. Г. Мельник. - К. : Знання, 2012. - 298 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.
Допоміжна
9. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств,
що підлягають приватизації, затверджене наказом Міністерства фінансів
України та Фонду державного майна України № 49/121 від 26.01.01,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.02.01 за № 121/5312 //
Офіційний вісник України - 2001. - № 7.- С. 190, ст. 290 (зі зімнами та
доповненнями).
11. Мельника Л.Г. Бізнес-адміністрування: магістерський курс [Текст]:

підручник / за ред. Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник. – Суми :
«Університетська книга», 2008. – 896 с.
12. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління
[Текст]: навчальний посібник / Л.Є.Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П.Артеменко.
– К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 440 с.
13. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства
[Текст]: навчальний посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. - Київ:
Центр навчальної літератури, 2006.- 384 с.
14. Загорна Т.О. Економічна діагностика [Текст]: навчальний посібник /
Т.О.Загорна. - К.: ЦУЛ, 2007. - 400 с.
15.Клименко С.М.,
Омельяненко Т.В.,
Барабась
Д.О. Управління
конкурентоспроможністю підприємства [Текст] / С.М. Клименко, Т.В.
Омельяненко, Д.О. Барабась та ін. - К.: КНЕУ, 2006 – 525 с.
16. Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С. Економічний аналіз і
діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : навч. посібник. видання
2-ге перероблене та доповнене / Т.Д. Костенко, Є.О. Підгора, В.С. Рижиков
та ін.– К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с.
17. Портер М. Конкурентные преимущества: Как достичь высокого результата
и обеспечить его устойчивость [Текст] / пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес
Букс, 2005. - 715 с.
18. Семенова Л.Н. Економічна діагностика [Текст]: навчально-методичний
комплекс
дисципліни
для
студентів
спеціальності
«Економіка
підприємства» / ЛюН. Семенова. - К.: «Університет економіки та права
«КРОК», - 2007.- 115 с.
19. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст] / О.С.
Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2012. – 315с.
20. Швиданенко Г.О. Бізнес-діагностика підприємства [Текст]: навч. посібник /
Г.О. Швиданенко; Державний вищий навчальний заклад «Київський
національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана»– К. : КНЕУ, 2008. –
344 с.
Інформаційні ресурси
21. Словник економічних термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.finalon.com/
22. Фінансова звітність українських компаній [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.istoсk.com.ua/
23. Фінансова звітність зарубіжних компаній [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.corporateinformation.com/
24. Фінансовий аналіз українських компаній [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.sokrat.kiev.ua/
25. Офіційний сайт Державного комітету України зі статистики [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

