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1. Опис навчальної дисципліни 

 
«Методика економічного аналізу діяльності підприємства» 

 

Найменування показників  

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь вищої освіти, 

освітньо-професійна 

програма 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 

 

Галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки»,                           обов’язкова навчальна 

дисципліна 

Модулів – 2 

спеціальності 051 

«Економіка»  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - реферат 
Семестр 

Загальна кількість годин -

120 

6-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2,71 

самостійної роботи студента 

– 4,79 

Ступінь вищої освіти: 

бакалавр 

 

освітньо-професійна 

програма  «Економіка 

підприємства» 

26 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

100 год. 130 год. 

Індивідуальні завдання:  

36 год. 52 год. 

Вид контролю: 

іспит іспит 

 

Примітка.   

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 0,57 

для заочної форми навчання – 0,13 
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1. Пояснювальна записка 
1. 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни «Методика економічного аналізу діяльності 

підприємства» складена зі спеціальностей 051 «Економіка», галузь знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», ступеня вищої освіти – бакалавр, укладена з урахуванням сучасних вимог 

до спеціалістів і кваліфікаційної характеристики бакалаврів з економіки, підприємництва 

торгівлі та біржової діяльності.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика економічного аналізу діяльності 

підприємства» є здобуття студентами цілісних і системних знань з теорії та методики 

економічного аналізу, організації аналізу основних аспектів діяльності підприємства, окремих 

економічних явищ і процесів, а також набуття практичних навичок щодо використання 

здобутих знань.  Успішне досягнення мети можливе за умови якісного засвоєння матеріалів 

лекційного курсу та завдань, що виносяться на практичні, семінарські заняття, самостійну та 

індивідуальну роботу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика економічного аналізу 

діяльності підприємства» є розгляд змісту, основних рис, об’єкта і предмета, мети, функцій, 

завдання, основних категорій економічного аналізу, його зв’язок з іншими науковими 

дисциплінами та місце в управлінні підприємством; вивчення метода і методики економічного 

аналізу, основних його методичних прийомів та способів, зокрема методів первинної обробки 

даних, факторного аналізу, економіко-математичні, евристичні та експертні методи, а також 

набути практичні навички щодо їх використання; засвоїти сутність, призначення, а також 

особливості методики й організації окремих видів економічного аналізу; сформувати здатність 

аналітичного мислення; оволодіти методикою й організацією економічного аналізу основних 

аспектів діяльності підприємства, зокрема, виробництва та реалізації продукції, витрат і 

ресурсів, фінансових результатів та фінансового стану; 

1.3. Згідно програми студенти повинні: 

знати: основне коло проблем, що вивчає економічний аналіз та його місце і роль в 

системі економічних наук; зміст основних термінів, понять і категорій економічного аналізу; 

сутність основних економічних методів та прийомів аналітичної оцінки; основні особливості та 

загальну характеристику фундаментальних положень економічного аналізу; 

вміти: користуватися основними термінами, поняттями і категоріями економічного 

аналізу; самостійно аналізувати та систематизувати економічні процеси і явища господарського 

життя; засвоїти предмет і метод економічного аналізу; користуватися економічною 

інформацією різних джерел; організовувати і проводити економічний аналіз; оцінити 

досягнення цілей підприємством з погляду їх пріоритетності; забезпечувати комплексний підхід 

до розвитку підприємства; розробити систему показників. 

 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методика економічного аналізу діяльності 

підприємства» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні 

результати навчання, які  визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» 

та освітньо-професійній програмі «Економіка підприємства»  підготовки бакалаврів. 

 

Загальні компетентності: 

 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/142-energetichne-mashinobuduvannya-bakalavr.pdf
https://nv.onaft.edu.ua/opp/142b-shusk2018.pdf
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ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.  

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами.  

СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.  

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач.  

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.  

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-

трудових відносин.  

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.  

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.  

 

Програмні результати навчання: 

 

ПРН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності.  

ПРН16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності  

Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу.  

Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу.  

Тема 3. Види аналізу та його інформаційне забезпечення.  

 

МОДУЛЬ 2. 

Змістовий модуль 2. Техніко-економічний і фінансовий аналіз  

Тема 4. Аналіз виробництва й реалізації продукції.  

Тема 5. Аналіз довгострокових активів підприємства.  

Тема 6. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці.  

Тема 7. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання.  

Тема 8. Аналіз собівартості і витрат на виробництво і збут продукції.  

Тема 9. Аналіз прибутку й рентабельності.  

Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства. 
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4. Структура навчальної дисципліни «Методика економічного аналізу діяльності 

підприємства» 

 

 

 

 

 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності  

Тема 1. Предмет, об’єкт і 

завдання економічного 

аналізу.  

5 1 - - 2 4 4,5 0,5 - - 3 4 

Тема 2. Метод і 

методичні прийоми 

економічного аналізу.  

5 1 - - 2 4 5,5 0,5 - - 4 5 

Тема 3. Види аналізу та 

його інформаційне 

забезпечення.  

5 1 - - 3 4 5,5 0,5 - - 4 5 

Разом за модулем 1 48 10 8 - 16 31 35 4 3 - 23 28 

МОДУЛЬ 2. 

Змістовий модуль 2. Техніко-економічний і фінансовий аналіз 

Тема 4. Аналіз 

виробництва й реалізації 

продукції.  

12 2 2 - 4 8 10,75 0,25 0,5 - 6 10 

Тема 5. Аналіз 

довгострокових активів 

підприємства.  

9 2 - - 4 7 10 - - - 6 10 

Тема 6. Аналіз 

використання трудових 

ресурсів і витрат на 

оплату праці.  

            

Тема 7. Аналіз 

матеріальних ресурсів та 

ефективності їх 

використання.  

12 2 3 - 4 7 11,5 0,5 1 - 6 10 

Тема 8. Аналіз 

собівартості і витрат на 

виробництво і збут 

продукції.  

11 2 2 - 4 7 10,75 0,25 0,5 - 5 10 

Тема 9. Аналіз прибутку 

й рентабельності.  

13 3 3 - 4 7 12 1 1 - 6 10 

Тема 10. Аналіз 

фінансового стану 

підприємства. 

            

Разом за модулем 2 57 20 10 - 20 36 63 2 3 - 29 50 

Усього годин 120 30 16 - 36 90 120 4 6 - 52 110 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/

п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Тема 4. Аналіз виробництва й реалізації продукції.  3 1 

2 Тема 5. Аналіз довгострокових активів підприємства.  3 1 

3 Тема 6. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на 

оплату праці.  
2 1 

4 Тема 7. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх 

використання.  
2 0,5 

5 Тема 8. Аналіз собівартості і витрат на виробництво і збут 

продукції.  
3 0,5 

6 Тема 9. Аналіз прибутку й рентабельності.  2 1 

7 Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства. 2 1 

Разом: 18 6 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  20 20 

2 Підготовка до практичних занять 20 20 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться 

на лекції  

24 38 

4 Виконання індивідуальних завдань 36 52 

Разом з дисципліни 100 130 

 

7. Індивідуальні завдання 

Написання рефератів за темами – 36/52 годин: 

1. Предмет економічного аналізу, його об’єкти та завдання.  

2. Функції економічного аналізу і його роль в управлінні виробництвом.  

3. Види економічного аналізу.  

4. Метод і принципи економічного аналізу.  

5. Методика економічного аналізу та її складові.  

6. Інформаційне забезпечення економічного аналізу.  

7. Організація аналітичної роботи.  

8. Система аналітичних показників та їх класифікація.  

9. Фактори зміни об’єктів аналізу та їх класифікація.  

10. Резерви поліпшення діяльності підприємства та їх класифікація.  

11. Якісні способи дослідження та їх застосування в економічному аналізі.  

12. Кількісні способи економічного аналізу та їх застосування.  

13. Економічні способи та їх застосування в економічному аналізі.  

14. Застосування економіко-статистичних прийомів дослідження в економічному аналізі.  

15. Системний підхід в економічному аналізі та його переваги.  
16. Проаналізувати склад і структуру земельних угідь та ефективність їх використання.  

17. Оцінити забезпечення підприємства робочою силою та її використання.  

18. Проаналізувати трудомісткість основних видів продукції та факторів її зміни.  

19. Оцінити наявність, склад і рух робочої сили підприємства.  

20. Проаналізувати продуктивність праці та її стимулювання.  
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21. Оцінити формування основних засобів та підтримання їх функціонального стану.  

22. Проаналізувати формування і використання основних виробничих засобів.  

23. Оцінити основні засоби за кількісними та якісними параметрами.  

24. Проаналізувати наявність, склад і рух основних засобів.  

25. Оцінити ефективність капітальних вкладень.  

26. Проаналізувати формування матеріальних оборотних засобів за кількісними та  

якісними параметрами.  

27. Оцінити використання матеріальних оборотних засобів.  

28. Проаналізувати матеріаломісткість продукції та фактори її зміни.  

29. Оцінити виробництво продукції рослинництва (за обсягом, асортиментом і якістю).  

30. Проаналізувати виробничий потенціал рослинництва та ефективність його 

використання.  

31. Оцінити виконання технологічного процесу в рослинництві.  

32. Проаналізувати виробництво продукції тваринництва (за обсягом, асортиментом та 

якістю).  

33. Оцінити виробничий потенціал тваринництва та ефективність його використання.  

34. Проаналізувати використання автомобілів.  

35. Оцінити використання тракторів.  

36. Проаналізувати роботу обслуговуючих виробництв.  

37. Оцінити собівартість виробництва окремих видів продукції рослинництва.  

38. Проаналізувати виробництво окремих видів продукції тваринництва.  

39. Проаналізувати реалізацію продукції за ринками, обсягом, строками і якістю.  

40. Проаналізувати виручку від реалізації та середню ціну продажу по окремих видах 

продукції.  

41. Оцінити фінансові результати діяльності підприємства.  

42. Проаналізувати рентабельність виробництва та фактори її зміни.  

43. Оцінити основні показники економічної ефективності діяльності підприємства 

 

8. Методи навчання 

У процесі проведення лекційних занять будуть використані навчальні дискусії, 

ілюстрації, проблемний виклад навчального матеріалу. 

При проведенні практичних занять для активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів будуть використані методи: мозкового штурму, конкретних ситуацій, різні види 

дискусій. На практичних заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік 

запитань з тем для усного опитування, тести для підсумкового контролю знань студентів денної 

форми навчання з окремих тем дисципліни. 

                                                                                           

9. Методи контролю 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання 

здійснюється на підставі «Положення про рейтингову систему оцінки знань студентів з 

дисципліни».        

Питання для проведення вхідного контролю знань студентів 

1. Поняття прибуток, рентабельність. 

2. Поняття обігові активи та основні засоби. 

3. Поняття продуктивність праці працівника і її розрахунок. 

4. Поняття собівартість продукції. 

5. Поняття матеріальні ресурси. 

 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом усного та 

письмового опитування студентів та розв’язання ними практичних завдань на практичних 

заняттях, опитування студентів, а також підсумкового тестування з окремих тем дисципліни. 

       Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни є: 

- завдання для проведення практичних занять; 
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- контрольні тести з усіх тем дисципліни; 

- завдання для виконання самостійної роботи студентів з дисципліни. 

       Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом складання іспиту з 

дисципліни на підставі накопичених кожним студентом балів рейтингу на протязі семестру під 

час поточного контролю та оцінки, отриманої безпосередньо на заліку. 

 

Тести для проведення залишкового контролю знань студентів 

1. Принципами економічного аналізу є: 

а)  об'єктивність, логічність, конфіденційність, демократичність; 

б) точність, об'єктивність, вчасність та вичерпність; 

в). науковість, прибутковість, порівнянність, результативність; 

г) науковість, системність, демократичність, дієвість; 

д) системність, логічність, конкретність, комплексність. 

2. Під предметом економічного аналізу розуміють:  

а) причинно-наслідкові зв’язки економічних процесів діяльності підприємств;  

б) системне комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення впливу факторів на 

результати діяльності підприємства;  

в) процес виробництва та реалізації продукції, фінансовий стан підприємства, його 

платоспроможність, ліквідність тощо.  

г) всі відповіді правильні.  

3. До об’єктів економічного аналізу належать:  

а) економічні результати діяльності господарюючого суб’єкта;  

б) суб’єкти господарювання;  

в) способи та прийоми обробки аналітичних даних;  

г) правильний варіант відповіді відсутній. 

4. Економічний аналіз виконує функції: 

а) планування, контролю та стимулювання; 

б) оцінки, розподілу, синтезу; 

в) діагностики, регулювання, контролю; 

г) синтезу, обґрунтування, стимулювання; 

д) оцінки, діагностики, пошуку. 

5. Мета економічного аналізу - це: 

а) визначення резервів; 

б) застосування системи показників; 

в) розрахунок середніх величин; 

г) використання евристичних прийомів аналізу; 

д) забезпечення прийняття обґрунтованих та ефективних управлінських рішень. 

6. Термін “аналіз” походить від грецького слова “analisis”, що в перекладі означає:  

а) розкладання об’єкту, що вивчається, на частини, на властиві цьому об’єкту складові;  

б) поєднання окремих складових явища або предмета;  

в) виявлення зв’язків і залежностей між окремими частинами;  

г) правильний варіант відповіді відсутній 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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_3_ семестр  

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності 

Робота на лекціях 1 2/1,5 5 5 10 2 2 3 

Робота на практичних 

заняттях 
1 2 5 5 10 2 1 4 

Підготовка до практичних 

занять 
0,5 1 5 2,5 5 1 1 2 

Виконання індивідуальних 

завдань 
17,5/20 31/36  17,5 20  31 36 

 Проміжна сума    30 45  35 45 

 Модульний контроль у 

поточному семестрі 
  – 20 40 – 20 45 

 Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10/- 15/- – 10 15 – 5 10 

Оцінка за змістовий модуль1    60 100  60 100 

_3_ семестр  

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 2 

Змістовий модуль 2. Техніко-економічний і фінансовий аналіз 

Робота на лекціях 1 2 5 5 10 1 1 2 

Робота на практичних 

заняттях 
1 2 4 4 8 1 1 2 

Підготовка до практичних 

занять 
0,5 1 4 2 4 1 0,5 1 

Виконання індивідуальних 

завдань 
19/32,5 23/40  19 23  32,5 40 

 Проміжна сума    30 45  35    45 

 Модульний контроль у 

поточному семестрі 
– – –  20 40  – 20 45 

 Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10/-  15/-   –  10 15  – 5 10 

 Рейтинг за творчі здобутки  

студентів 
0/-  10/- –  0  10 – – – 

Оцінка за змістовий модуль1    60 100  60 100 

 

Контроль успішності та якості навчання здійснюється з використанням методів,  засобів 

та систем оцінювання, що визначаються вищим навчальним закладом. Наприклад, оцінка 

балами якості навчання студентів денної форми повинна враховувати наступне. 

Робота на лекціях. Мінімальний бал вимагає присутності на кожній лекції. Збільшення 

бала до максимального передбачає оцінювання якості ведення студентом конспекту. 

Опрацювання тем, не винесених на лекції, оцінюється за якістю складеного студентом 

конспекту. 

Контрольні роботи. Мінімальний бал свідчить про наявність виконаної у повному обсязі 

роботи. Підвищення бала визначається самостійністю її виконання (звернення за консультацією 

під час її виконання, якість відповідей на питання за змістом роботи при її захисті).        

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни повинна враховувати, крім 

названих у таблиці 10, рейтингові оцінки (бали), одержані за окремі види навчальної роботи 

студента: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєння теоретичного матеріалу; виконання 

лабораторних досліджень; практичну діяльність під час практик; оцінку за участь у наукових 

конференціях, олімпіадах, наукових публікаціях тощо. 

У таблиці наведено відповідність оцінних балів за різними шкалами.  
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За шкалою 

ECTS 
За національною шкалою 

За шкалою ОНАХТ з підсумком 

іспит залік 

A відмінно 88 – 100 88 – 100 

B добре 

 

81 – 87 81 – 87 

C 74 – 80 74 – 80 

D задовільно 68 – 73 68 – 73 

E 60 – 67 60 – 67 

FX незадовільно 40 – 59 40 – 59 

F 0 – 39 0 – 39 

 

11. Методичне забезпечення 

Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає: державні стандарти 

освіти; навчальні плани; навчальні програми з усіх навчальних дисциплін та видів практик; 

підручники і навчальні посібники; методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ); контрольні завдання до 

всіх видів занять; контрольні роботи з навчальних дисциплін; текстові та електронні варіанти 

тестів для поточного і підсумкового контролю знань; методичні матеріали з питань 

самостійного опрацювання фахової літератури, виконання ІНДЗ, курсових і дипломних робіт. 

Опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, перелік демонстраційних навчально-методичних матеріалів, технічних засобів 

навчання, в тому числі лабораторного обладнання й устаткування, аудіовізуальних засобів 

навчання, програмного забезпечення, навчальних моделей, необхідних для вивчення курсу.  

 

12. Рекомендована література 

Основна  
1. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу / Г.І. Купалова.–К.: Знання, 2008. – 639с.  

2. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник / Є.В. Мних. – К.: Знання, 2011. – 630 с.  

3. Чумаченко, М.Г. Економічний аналіз : навч. посібник / М.А. Болюх [та ін.]; ред. М.Г. 

Чумаченко; КНЕУ. - 2.вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 555 с.  

 

Допоміжна  
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VІ .  

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 – 

XIV від 16.07.1999 р.(зі змінами і доповненнями).  

3. Андреєва Г.І. «Економічний аналіз»: Навч. – метод. Посіб. для ВНЗ. Рекомендовано 

МОН/– К.,2008 – 263 с.  

4. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підручник/ Пер. з англ. – К.: Молодь, 

1997. – 1000 с.  

5. НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затв. наказом Міністерством 

фінансів України від 07.02.2013. №73.  

6. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. – 566 с.  

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Навчально-методичний кабінет економіки промисловості ОНАХТ, ауд. А-413. 

2. Бібліотека ОНАХТ, http://www.library.onaft.edu.ua/ 

3. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського // http://www.nbuv.gov.ua  

4. Офіційна Інтернет-сторінка Верховної Ради України http://www.portal.rada.gov.ua  

5. Офіційна Інтернет-сторінка Міністерства економіки України // http://www.me.gov.ua  

6. Офіційна Інтернет-сторінка Міністерства фінансів України // http://www.minfin.gov.ua  

7. Офіційна Інтернет-сторінка Державного комітету статистики України 
http://www.ukrstat.gov.ua 

http://www.library.onaft.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/

