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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Головна мета дисципліни – формування теоретичних знань та практичних 

навичок з організації та методики проведення аналізу господарської діяльності 

(АГД) для вирішення аналітичних завдань, сформованих власником в процесі 

управління господарською діяльністю. 

Завдання дисципліни – вивчення методичних прийомів аналізу 

господарської діяльності, технології їх застосування для пошуку резервів 

підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності суб’єкта 

господарювання і його структурних підрозділів, об’єктивної оцінки досягнених 

результатів економічної діяльності взагалі та її складових елементів (операційної, 

фінансової та інвестиційної) в статиці, динаміці та у взаємозв’язку, а також 

формулювання економічно-обґрунтованих аналітичних висновків та надання 

пропозицій. 

Результатом вивчення дисципліни є набуття студентами таких загальних та 

фахових компетентностей: 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію. 

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти наступними 

програмними результатами навчання:  
ПРН 5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади). 

ПРН 10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності. 

ПРН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН 13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. 

ПРН 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів  

 

 



  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Аналіз матеріально-технічної бази 

сільськогосподарських підприємств та ефективність її використання 
 

 

Тема 1. Аналіз господарської діяльності в системі управління підприємством. 

Роль аналізу господарської діяльності в системі управління підприємством. 

Сутність поняття аналіз господарської діяльності. Предмет, об’єкти і суб’єкти 

аналізу господарської діяльності. Основні етапи становлення аналізу господарської 

діяльності. Зв'язок аналізу господарської діяльності підприємства з іншими 

дисциплінами. Завдання та функції аналізу господарської діяльності. Принципи 

проведення аналізу господарської діяльності. 

 

Тема 2. Організація аналізу господарської діяльності.  

Зміст і завдання аналізу господарської діяльності. Принципи аналізу господарської 

діяльності. Предмет та об’єкт аналізу господарської діяльності. Типологія видів 

економічного аналізу. Поняття і класифікація факторів. Поняття і види резервів. 

Класифікація резервів господарювання. Обґрунтування розміру резервів 

господарювання. Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності. 

Організація аналітичної діяльності підприємства  

 

Тема 3. Аналіз використання земельних ресурсів 

Значення і завдання аналізу. Загальна схема аналізу. Джерела інформації. Аналіз 

наявності, складу і структури земельних угідь, їх трансформації. Аналіз динаміки 

показників використання земельних угідь. Аналіз якості земель та виконання плану 

по її покращенню. Аналіз технологічної та економічної ефективності використання 

земельних угідь. Аналіз ефективності земель під товарними та кормовими 

культурами. Аналіз структури посівних площ. 

 

Тема 4. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами виробництва 

та ефективності їх використання 

Забезпеченість підприємства технікою, будівлями та спорудами, устаткуванням та 

іншими основними засобами. Аналіз динаміки оновлення та модернізації основних 

фондів, фондоозброєності праці. Аналіз використання основних фондів. 

Класифікація показників використання основних фондів. Аналіз фондовіддачі та 

факторів використання основних фондів. Аналіз ефективності використання та 

освоєння виробничих потужностей. Аналіз показників використання машинно-

тракторного парку. Аналіз використання вантажного автотранспорту. Підрахунок 

резервів збільшення рівня використання МТП та вантажного автотранспорту. 

 

Тема 5. Аналіз матеріальних оборотних ресурсів 

Значення і завдання аналізу. Загальна схема аналізу. Джерела інформації. Аналіз 

забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх 

використання. Аналіз потреби підприємства в матеріальних ресурсах і рівня 

виробничих запасів. Фактори, що на них впливають. Аналіз показників 



  

використання матеріальних ресурсів та оцінка динаміки показників 

матеріаломісткості продукції. Аналіз факторів зміни матеріаломісткості продукції 

та виявлення резервів її зниження та підвищення ефективності виробництва. 

 

Змістовий модуль 2. Аналіз трудових ресурсів та галузей виробництва 

сільськогосподарських підприємств 

 

Тема 6. Аналіз використання трудових ресурсів сільського господарства 

Значення і завдання аналізу. Загальна схема аналізу. Джерела інформації. Аналіз 

забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз використання робочої 

сили. Аналіз використання робочого часу. 

 

Тема 7. Аналіз продуктивності праці у сільському господарства господарстві 

Показники та аналіз динаміки продуктивності праці. Аналіз впливу трудових та 

організаційно-технічних факторів на динаміку продуктивності праці. Аналіз 

трудомісткості продукції. Аналіз резервів продуктивності праці та виробництва 

продукції за рахунок кращого використання трудових ресурсів. 

 

Тема 8. Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції 

Значення, завдання та система інформаційного забезпечення аналізу витрат на 

підприємстві. Класифікація видів витрат і об'єктів аналізу. Система показників 

рівня витрат і собівартості продукції. Загальна схема формування витрат 

підприємства та їх аналізу. Напрями аналізу витрат на підприємстві за елементами 

витрат і статтями калькуляції, за залежністю від обсягу виробництва та збуту 

продукції, за місцями виникнення витрат, за об'єктами калькуляції. Аналіз 

собівартості продукції за статтями витрат. Аналіз матеріальних витрат. Аналіз 

витрат на оплату праці. Аналіз комплексних статей витрат. Аналіз собівартості 

окремих видів продукції. Фактори формування собівартості продукції і методи їх 

аналізу. Зміст і методи оперативного аналізу витрат на виробництво продукції. 

Оцінка поточних та перспективних резервів зниження собівартості продукції 

сільського господарства. Розробка заходів для реалізації виявлених резервів. 

  

Тема 9. Аналіз виробництва і розподілу продукції рослинництва 

Значення і завдання аналізу. Загальна схема і послідовність проведення аналізу. 

Джерела інформації. Фактори виробництва продукції рослинництва. Аналіз обсягу 

виробництва продукції рослинництва в натуральному та вартісному вимірі. Аналіз 

динаміки обсягів виробництва продукції в цілому та окремих її видів. Аналіз 

впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку показників, методика їх 

розрахунку. Факторний аналіз урожайності. 

Аналіз асортименту і структури виробленої продукції рослинництва. Комплексний 

аналіз впливу структурний зрушень на економічні показники роботи підприємства. 

Методика розрахунку впливу цього фактора на обсяг виробництва та інші 

показники підприємства. Аналіз якості продукції рослинництва. Показники якості. 

Пошук та обчислення резервів збільшення обсягів виробництва продукції 

рослинництва. 



  

 

Тема 10. Аналіз виробництва продукції тваринництва 

Значення і завдання аналізу. Загальна схема і послідовність проведення аналізу. 

Джерела інформації. Фактори виробництва продукції тваринництва. Аналіз обсягу 

виробництва продукції тваринництва в натуральному та вартісному вимірі. Аналіз 

динаміки обсягів виробництва продукції в цілому та окремих її видів. Аналіз 

впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку показників, методика їх 

розрахунку. Факторний аналіз продуктивності тварин. Аналіз забезпеченості 

тварин кормами. Достатність та якість кормової бази. Ефективність використання 

кормів. Аналіз асортименту і структури виробленої продукції тваринництва. 

Комплексний аналіз впливу структурний зрушень на економічні показники роботи 

підприємства. 

Методика розрахунку впливу цього фактора на обсяг виробництва та інші 

показники підприємства. 

Аналіз якості продукції тваринництва. Показники якості. Пошук та обчислення 

резервів збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва. 

 

Змістовий модуль 3. Аналіз ефективності діяльності сільськогосподарських 

підприємств 

 

Тема 11. Аналіз виробничих результатів доходності та рентабельності 

господарства 

Формування і аналіз доходів господарства. Аналіз валового доходу господарства. 

Аналіз прибутку від основної діяльності. Показники реалізації 

сільськогосподарської продукції. Вплив окремих факторів на прибуток від 

реалізації сільськогосподарської продукції. Аналіз рентабельності виробництва 

продукції. 

 

Тема 12. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

Значеним, завдання та система інформаційного забезпечення аналізу. Аналіз 

використання і реалізації сільськогосподарської продукції. Показники рівня 

товарності та фактори, що формують його рівень. Аналіз динаміки реалізації видів 

продукції. Аналіз рівня середньореалізаційних цін. Чистий дохід від реалізації 

продукції. Факторний аналіз прибутку від реалізації видів продукції. 

Місце прибутку в системі узагальнюючих вартісних показників, його значення в 

оцінці і стимулюванні економічної ефективності підприємства. Чистий прибуток і 

його складові. Аналіз розподілу прибутку. Фактори, що формують його розмір. 

Оцінка можливостей збільшення прибутку. Рівень рентабельності окремих видів 

продукції та сільськогосподарського виробництва в цілому. Аналіз рентабельності: 

Загальної рентабельності виробництва, реалізованої продукції, окремих її видів. 

Фактори зміни рентабельності, резерви зростання. 

 

 

 

 



  

Тема 13. Аналіз фінансового стану підприємства 

Аналіз рівня середньореалізаційних цін. Чистий дохід від реалізації продукції. 

Факторний аналіз прибутку від реалізації видів продукції. Чистий прибуток і його 

складові. Аналіз розподілу прибутку. Фактори, що формують його розмір. Оцінка 

можливостей збільшення прибутку. Загальної рентабельності виробництва, 

реалізованої продукції, окремих її видів. Фактори зміни рентабельності, резерви 

зростання. 

 

Тема 14. Аналіз виробничої діяльності селянсько-фермерських господарств 

Аналіз виробничої програми селянських господарств. Аналіз витрат і собівартості 

продукції. Аналіз використання робочої сили. Аналіз доходів і рентабельності 

селянських господарств. Бюджетний план доходів і витрат фермерського 

господарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Структура навчальної дисципліни 

 
Тема Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Усього 
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МОДУЛЬ 1. 

Змістовий модуль 1. Аналіз матеріально-технічної бази сільськогосподарських 

підприємств та ефективність її використання 

Тема 1. Аналіз 

господарської діяльності в 

системі управління 

підприємством 7 1 2 4 7   7 

Тема 2. Організація 

аналізу господарської 

діяльності 7 2 1 4 7   7 

Тема 3. Аналіз 

використання земельних 

ресурсів 7 2 2 3 7  1 6 

Тема 4. Аналіз 

забезпеченості 

підприємства основними 

засобами виробництва та 

ефективності їх 

використання 7 2 2 3 7 1  6 

Тема 5. Аналіз матеріальних 

оборотних ресурсів 7 2 1 4 7 1  6 

Всього за 1 змістовий 

модуль: 

35 9 8 18 

35 2 1 32 

Форма модульного контролю: тестування 

Змістовий модуль 2. Аналіз трудових ресурсів та галузей виробництва с.-г. підприємств  

Тема 6. Аналіз використання 

трудових ресурсів 

сільського господарства 7 1 2 4 7  1 6 

Тема 7. Аналіз 

продуктивності праці у 

сільському господарства 

господарстві 7 2 1 4 7 1  6 

Тема 8. Аналіз собівартості 

сільськогосподарської 

продукції 7 2 2 3 7 1  6 



  

Тема 9. Аналіз виробництва 

і розподілу продукції 

рослинництва 7 2 2 3 7 1  6 

Тема 10. Аналіз 

виробництва продукції 

тваринництва 7 2 1 4 7 

1  6 

Всього за 2 змістовий 

модуль: 

35 9 8 18 35 4 1 30 

Форма модульного контролю: тестування 

Змістовий модуль 3. Аналіз ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств  

Тема 11. Аналіз виробничих 

результатів доходності та 

рентабельності 

господарства 9 2 2 5 9  1 8 

Тема 12. Аналіз фінансових 

результатів діяльності 

підприємства 9 2 2 5 9 1  8 

Тема 13. Аналіз фінансового 

стану підприємства 9 2 2 5 9 1  8 

Тема 14. Аналіз виробничої 

діяльності селянсько-

фермерських  господарств 8 2 2 4 8  1 7 

Всього за 3 змістовий 

модуль: 35 8 8 19 35 2 2 31 

Форма модульного контролю: тестування 

Всього: 105 26 24 55 105 8 4 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4. Теми практичних і семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми  Кількість годин  

Денна  Заочна  

1 Тема 1. Аналіз господарської діяльності в системі 

управління підприємством 2  

2 Тема 2. Організація аналізу господарської діяльності 
1  

3 Тема 3. Аналіз використання земельних ресурсів 
2 1 

4 Тема 4. Аналіз забезпеченості підприємства основними 

засобами виробництва та ефективності їх використання 
2  

5 Тема 5. Аналіз матеріальних оборотних ресурсів 1  

 Всього за 1 модуль: 8 1 

6 Тема 6. Аналіз використання трудових ресурсів 

сільського господарства 2 1 

7 Тема 7. Аналіз продуктивності праці у сільському 

господарства господарстві 1  

8 Тема 8. Аналіз собівартості сільськогосподарської 

продукції 2  

9 Тема 9. Аналіз виробництва і розподілу продукції 

рослинництва 2  

10 Тема 10. Аналіз виробництва продукції тваринництва 
1  

 Всього за 2 модуль: 8 1 

11 Тема 11. Аналіз виробничих результатів доходності та 

рентабельності господарства 
2 1 

12 Тема 12. Аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства 2  

13 Тема 13. Аналіз фінансового стану підприємства 2  

14 Тема 14. Аналіз виробничої діяльності селянсько-

фермерських  господарств 2 1 

 Всього за 3 модуль: 8 2 

 Всього: 24 4 

 

 

 

 

 

 



  

 

5. Самостійна робота 

Тема 1. Аналіз господарської діяльності в системі управління 

підприємством 

денна  заочна 

Методи економічного аналізу. 4 7 

Прийоми економічного аналізу.   

Тема 2. Організація аналізу господарської діяльності 4 7 

Типологія видів економічного аналізу.    

Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності.   

Тема 3. Аналіз використання земельних ресурсів 3 6 

Аналіз структури земельного фонду в господарстві   

Ефективність використання с/г угідь   

Тема 4. Аналіз забезпеченості підприємства основними 

засобами виробництва та ефективності їх використання 

3 6 

Аналіз роботи ремонтної майстерні   

Ефективність основних засобів та резерви її підвищення   

Тема 5. Аналіз матеріальних оборотних ресурсів 4 6 

Завдання і джерела даних аналізу   

Аналіз використання оборотних ресурсів   

Тема 6. Аналіз використання трудових ресурсів сільського 

господарства 

4 6 

Аналіз ефективності використання засобів на оплату праці   

Тема 7. Аналіз продуктивності праці у сільському господарства 

господарстві 

4 6 

Аналіз продуктивності праці   

Тема 8. Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції 3 6 

Аналіз прямих трудових витрат   

Аналіз прямих матеріальних витрат   

Оперативний аналіз затрат виробництва і рослинництві і 

тваринництві 

  

Тема 9. Аналіз виробництва і розподілу продукції 

рослинництва 

3 6 

Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу 

виробництва продукції рослинництва 

  

Організація і методика оперативного аналізу виробництва 

продукції рослинництва 

  

Тема 10. Аналіз виробництва продукції тваринництва 4 6 

Оперативний  аналіз  виконання плану  виробництва   

Методика   розрахунку   впливу   факторів   на   об'єм 

продукції рослинництва 

  

Тема 11. Аналіз виробничих результатів доходності та 

рентабельності господарства 

5 8 

Аналіз доходності   

Аналіз факторів зростання доходності   



  

Тема 12. Аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства 

5 8 

Аналіз рівня середньореалізаційних цін   

Аналіз розподілу і використання прибутку підприємства   

Тема 13. Аналіз фінансового стану підприємства 5 8 

Аналіз інших доходів і витрат   

Тема 14. Аналіз виробничої діяльності селянсько-фермерських  

господарств 

4 7 

Аналіз витрат виробничої діяльності   

Аналіз розподілу прибутків   

Всього: 55 93 

 
6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Заочна форма навчання 

Індивідуальні завдання для здобувачів заочної форми навчання передбачає 

написання контрольної роботи. Метою виконання контрольної роботи є 

закріплення і поглиблення теоретичних знань і практичних навичок, засвоєння 

загальних закономірностей, принципів і методів аналізу господарської діяльності.   

Під час вивчення навчальної  дисципліни «Аналіз господарської діяльності» 

студенти заочної форми навчання виконують одне індивідуальне завдання, 

результати якого представляють у вигляді письмової роботи. Контрольну роботу 

студенти виконують самостійно протягом вивчення дисципліни з проведенням 

консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу. 

Вказівки щодо вибору варіанту контрольної роботи та  індивідуальні завдання, що 

відповідають обраному варіанту, наведено у  «Методичних рекомендаціях для 

самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Аналіз 

господарської діяльності» для студентів  заочної форми навчання галузей знань 07 

«Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові та науки» , які 

входять до методичного забезпечення дисципліни.  

 
7. Методи навчання 

 

В рамках вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» передбачено 

проведення: 

1) лекцій. За структурою заплановані лекції можливо поділити на вступні, 

тематичні, заключні, оглядові, установчі. Для проведення лекцій планується 

використання мультимедійного комплексу для наочного відображення 

представленого матеріалу; 

2) семінарські заняття. З метою кращого засвоєння матеріалу планується 

використання тестів, кросвордів, рефератів, ситуаційних задач тощо. По окремих 

темах планується проведення дискусії із застосуванням методик рольових тріад. ; 

3) практичні заняття. На практичних заняттях планується засвоєння практичних 

розрахунків, виконання відповідних завдань в робочому зошиті; 



  

4) самостійна робота студентів буде проводитися з використанням 

різноманітних дидактичних методів навчання. 

Дистанційне навчання в Уманському НУС здійснюється відповідно до 

положення «Про організацію поточного, семестрового контролю та проведення 

атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в 

Уманському національному університеті садівництва». Для забезпечення 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в 

УНУС і використовується система управління навчанням Moodle. 

 

8. Методи контролю 

 

Поточний контроль. 

Максимальна сума балів поточного контролю – 70. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;  

2. Виконання модульних завдань. 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях 

оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на 

семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на 

семінарські заняття, правильність написання письмового контролю на 

семінарському занятті; результати бліц-опитування. 

При контролі виконання модульних завдань оцінці підлягають теоретичні 

знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування тем певного 

модуля. Модульний контроль проводиться у вигляді відповідей на тестові питання. 

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів. 

Підсумковий контроль. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» може 

здійснюватися у формі усного іспиту або у формі тестових завдань  (за вибором 

студентів). 

 

 

 



9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни  
«Аналіз господарської діяльності» 

денна форма навчання  
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь 

З
аг

ал
ь
н

а 
су

м
а 

б
ал

ів
 Кількість балів за 

модуль 
24 24 22 

Теми  Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 
МК 

1 
Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 МК 2 Т 11 Т 12 Т 13 Т 14 МК 3 

Кількість балів за 

теми 
4 4 4 4 4 

4 

4 4 4 4 4 

4 

4 4 4 4 

6 30 100 

в т.ч. за видами 

робіт: 
              

- практичні заняття 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

виконання СРС 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

заочна форма навчання  
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

а 

р
о

б
о

та
 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

З
аг

ал
ь
н

а 
су

м
а 

б
ал

ів
 Кількість балів за 

модуль 
24 24 22 

Теми  Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5  Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10  Т 11 Т 12 Т 13 Т 14 
 

 

Кількість балів за 

теми 
2 2 3 3 3 

 

3 3 3 3 3 

 

3 3 3 3 

 

 

 

 

30 
30 100 

в т.ч. за видами 

робіт: 
              

- практичні заняття - - 2 - - 2 - - - - 2 - - 2 

- виконання СРС 2 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 

 



  

 



  

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

10. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Адлер О.О., Лесько О.Й. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. 

Вінниця : ВНТУ, 2019. 114 с.  

2. Адлер О.О., Руда Л.П., Мацкевічус С.С. Аналіз господарської діяльності. 

Самостійна робота студента : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2019. 91 с. 

3. Грицаєнко Г. І., Грицаєнко М. І. Аналіз господарської діяльності : навчальний 

посібник. Мелітополь: Люкс, 2021. – 260 с. 

4. Аналіз господарської діяльності: навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни. – Житомир: ЖДТУ, 2016. 

http://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/17806/mod_resource/content/1/AGD_metod_samost

_OEM.pdf 

5. Кіндрацька Г.І., Загородній А.Г., Кулиняк Ю.І. Аналіз господарської 

діяльності : підручник ; Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. 318 с.  

6.  Кіндрацька Г.І., Загородній А.Г., Кулиняк Ю.І. Аналіз господарської 

діяльності : навч. посіб. Львів : ЗУКЦ, 2017. 309 с.  

7.  Кіндрацька Г.І., Загородній А.Г., Кулиняк Ю.І. Аналіз господарської 

діяльності : практикум. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. 155 с.  

8. Аналіз господарської діяльності [текст] : навчальний посібник / [за заг. ред. 

К.Ковальчук. К.: «Центр учбової літератури», 2019. 328 с.  

9. Іваненко В.О. Аналіз господарської діяльності (практикум): [Навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закладів екон. спец.] / В.О. Іваненко, Л.С. Новіченко. – К.: ТОВ “Август 

Трейд”, 2016. – 164 с. 

10. Мулик Т.О. Аналіз господарської діяльності. Навчальний посібник. Київ -

2017р.  288с.  

http://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/17806/mod_resource/content/1/AGD_metod_samost_OEM.pdf
http://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/17806/mod_resource/content/1/AGD_metod_samost_OEM.pdf


  

11. Соколюк С.Ю. Теорія економічного аналізу: навч.посіб. / Ю.О. 

Нестерчук, С.Ю. Соколюк, О.В. Жарун, О.А. Непочатенко:. – Київ: центр 

учбовоїлітератури, 2019 – 272с.  

12. Соколюк С.Ю. Розвиток підприємств аграрного сектору на засадах 

гармонізації  інноваційних процесів: теорія і практика : монографія. Умань: «Візаві», 

2019. 376 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Аналіз господарської діяльності : навчальний посібник /за заг. ред. І.В. Сіменко, 

Т.Д. Косової – К. : Центр навчальної літератури, 2013. – 384 с. 

3. Отенко І. П. Аналіз господарської діяльності : навчальний посібник / І.П. Отенко, 

З.Ф. Петряєва. - Харків : Видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 418 с. 

4. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз господарської діяльності/ І.М. Парасій-

Вергуненко.- Київ, КНЕУ, 2014. – 258 с. КосоваТ. Д., Сухарев П. М., Ващенко Л. О. 

та ін. Організація і методика економічного аналізу. Навч. посіб. — К.: Центр учбової 

літератури, 2012. — 528 с. 
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11. Зміни у робочій програмі на 2021-2022 навчальний рік. 

 

Зміни, внесені до робочої програми на 2021-2022 навчальний рік, охоплюють: 

1. Внесення коригувань в розподіл балів, що їх отримують студенти в процесі 

вивчення дисципліни 

2. Оновлення переліку рекомендованої літератури.  



  

 

 


