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1. Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 
 

Курс включає вивчення принципів і методів аналізу господарської діяльності підприємства 

Веб-сайт курсу  
http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=5947 (доступ через особистий 
логін і пароль для навчально-інформаційного порталу ТДАТУ) 

2. Мета викладання дисципліни 
Формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо аналізу господарської  діяльності 
підприємства. 

3. Завдання вивчення дисципліни 
Завданнями вивчення дисципліни є: 

1) визначити теоретичні та методологічні засади аналізу господарської діяльності; 
2) навчитися інформаційно виражати через систему показників стан та зміну будь-якої 

господарської операції чи явища; 
3) набути практичних навиків щодо застосування методів і способів комплексного 

аналізу та прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства; 
4) навчитись робити обґрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами 

проведених досліджень; 
5) набути практичних навиків в оформленні аналітичних висновків. 

4. Результати навчання – компетентності (з урахуванням soft skills) 
Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 
знання показати знання та розуміння: 

- етапів становлення і розвитку економічного аналізу; 
- економічних термінів, ключових показників діяльності суб’єкта 
господарювання, їх взаємозв’язків і взаємозалежностей; 
- сутності, умов застосування та подальшого удосконалення показників 
діяльності суб’єкта господарювання; 
- сучасного арсеналу методів і прийомів аналізу господарської діяльності 
суб’єкта господарювання; 
- принципів і методів обґрунтування управлінських рішень, виявлення 
резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності. 

уміння - уміння проводити дослідження і надавати наукове обґрунтування змін 
економічних явищ і процесів на багатокритеріальній основі; 
- робити обґрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами 
проведених досліджень; 
- знаходити найменш трудомісткі засоби й методи для вивчення кожної 
ситуації або проблеми з економіки; 
- завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення; 
- набути навички в оформленні аналітичних висновків на запит користувачів 
відповідно до стандартів аналітичного процесу; 
- опанувати методику прогнозування результатів діяльності підприємства. 

комунікація донесення до фахівців і нефахівців інформації про місце і значення аналізу 
господарської діяльності у вирішенні проблем та прийнятті рішень 

soft skills здатність аналітично мислити, уміння оптимістично оцінити ситуацію та 
прийняти рішення, чесність та відповідальність  за точність та об’єктивність 
подання інформації в аналітичних звітах 

Після успішного проходження курсу здобувач вищої освіти володітиме наступними 
компетентностями: 
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової 
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діяльності  
Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування 
рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 
структур. 
Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур 

5. Пререквізити 

Дисципліни, що передують 
вивченню даної дисципліни 

Статистика 
Економіка підприємства 
Основи підприємництва 
6. Постреквізити 

Дисципліни, які спираються 
на вивчення даної дисципліни 

Інвестування 
Організація і планування 
Бізнес-проектування 
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання 
ризиків 
Економіка і організація інноваційної діяльності 

7. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
Грицаєнко Галина Іванівна, к.е.н., доцент кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності; 
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/gritsayenko-galina-ivanivna/ 

E-mail викладача 
halyna.hrytsaienko@tsatu.edu.ua 
 

8. Структура курсу 

Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

Л П СРС 

Змістовий модуль 1. Організація та інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності 

1 

Лекція 1 
Тема 1. Поняття, значення та 

організація аналізу 
господарської діяльності 

2    

Практичне 
заняття 1 

Поняття, значення та 
організація аналізу 

господарської діяльності 
 2  3 

Самостійна 
робота 1 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
  8 2 

2 

Лекція 2 
Тема 2. Метод та прийоми 

економічного аналізу 
2    

Практичне 
заняття 2 

Метод та прийоми 
економічного аналізу 

 4  3 

Самостійна 
робота 2 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
  8 2 

3 

Лекція 3 Тема 3. Порівняльний аналіз 2    

Практичне 
заняття 3 

Порівняльний аналіз  2  3 

Самостійна 
робота 3 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
  8 2 

4 Лекція 4 
Тема 4. Методика факторного 

аналізу 
2    
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Практичне 
заняття 4 

Методика факторного аналізу  4  3 

Самостійна 
робота 4 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
  8 2 

5 

Лекція 5 

Тема 5. Методика виявлення і 
підрахунку резервів в аналізі 

господарської діяльності 
підприємств 

2    

Практичне 
заняття 5 

Методика виявлення і 
підрахунку резервів в аналізі 

господарської діяльності 
підприємств 

 2  3 

Самостійна 
робота 5 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
  8 2 

6, 7 

Самостійна 
робота  

Підготовка до написання ПМК І   10  

ПМК І 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль І 
   10 

Всього за змістовий модуль 1 (89 годин) 10 14 50 35 

Змістовий модуль 2. Метод і методика економічного аналізу 

8 

Лекція 6 
Тема 6. Аналіз виробництва 

продукції, робіт і послуг 
2    

Практичне 
заняття 6 

Аналіз виробництва продукції, 
робіт і послуг 

 4  3 

Самостійна 
робота 6 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
  8 2 

9 

Лекція 7 
Тема 7. Аналіз виробничих 
ресурсів та організаційно-

технічного рівня підприємства 
2    

Практичне 
заняття 7 

Аналіз виробничих ресурсів та 
організаційно-технічного рівня 

підприємства 
 2  3 

Самостійна 
робота 7 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
  8 2 

10 

Лекція 8 
Тема 8. Аналіз витрат на 

виробництво та собівартості 
продукції 

2    

Практичне 
заняття 8 

Аналіз витрат на виробництво 
та собівартості продукції 

 4  3 

Самостійна 
робота 8 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
  8 2 

11 

Лекція 9 
Тема 9. Аналіз фінансових 

результатів діяльності 
підприємства 

2    

Практичне 
заняття 9 

Аналіз фінансових результатів 
діяльності підприємства 

 2  3 

Самостійна 
робота 9 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
  8 2 
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12 

Лекція 10 
Тема 10. Аналіз фінансового 

стану підприємства 
2    

Практичне 
заняття 10 

Аналіз фінансового стану 
підприємства 

 4  3 

Самостійна 
робота 10 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
  8 2 

13, 14 

Самостійна 
робота  

Підготовка до написання ПМК 2   10  

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
   10 

Всього за змістовий модуль 2 (91 годин) 10 16 50 35 

Екзамен х х х 30 

Разом (150 годин) 20 30 100 100 

 
9. Методи та форми навчання 

Форми навчання:  
 за рівнем взаємодії здобувача вищої освіти з викладачем: індивідуальне, групове, 

колективне; 
 за місцем проведення занять: аудиторне, поза аудиторне  
Методи навчання: 
- за організацією пізнавальної діяльності: словесні (лекції, дискусії), наочні 

(презентації), практичні (вправи, виконання завдань по заповненню звітності під час 
занять); 

- за видами занять: лекції (лекція-візуалізація, лекція – бесіда); практичні заняття 
(індивідуальні та групові вправи, тематична дискусія, робота в малих групах); 

 за мотивацією навчально-пізнавальної діяльності (ситуація звернення до життєвого 
досвіду студентів, заохочення); 

 за контролем ефективності навчально-пізнавальної діяльності (самоконтроль через 
виконання тестів на навчально-інформаційному порталі, індивідуальне опитування, 
фронтальне опитування, ПМК, екзамен); 

- за формою стимулювання пошукової та дослідницької діяльності (тематичні дискусії, 
завдання щодо використання мережі Інтернет, публічні промови і презентації, групові 
та/або індивідуальні проекти, моделі різних форматів професійних ситуацій). 

-  
10. Політика курсу  

 Відвідування занять є важливою складовою навчання. За пропуски занять без поважної 
причини здобувач вищої освіти буде не атестований з даної дисципліни. Усі пропущені 
заняття мають бути відпрацьовані.  
 Дозволяється вільне відвідування лекцій здобувачам за індивідуальним графіком 
навчання.  
 Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 
завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. 
 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  
 Під час виконання письмових тестових завдань не допустимо порушення академічної 
доброчесності. 
 Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 
 Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до 
учасників навчального процесу, дотримуватися дисципліни, дбайливо ставитись до 
обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік навчального процесу. 
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11. Система оцінювання курсу 
Щотижнево – бали за роботу на практичних заняттях; в межах кожної теми – бали за 
самостійну роботу; по завершенню змістового модуля – бали за ПМК; по завершенню 
семестру – підсумкові бали у вигляді екзамену. Результати поточного та підсумково-
модульного контролю формують узагальнену оцінку в балах за накопичувальним принципом  
Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про 
оцінювання знань студентів ТДАТУ» за 100-бальною шкалою. 

Критерії оцінювання 
Практичні заняття Частка вірно виконаних завдань 

Самостійна робота 
(СРС) 

Студент опрацьовує питання, що призначені для самостійного 
вивчення і для контролю проходить тестування на НІП ТДАТУ (дві 
спроби – середній результат) 

Підсумково-
модульний контроль 
 (ПМК І, ІІ) 

Відбувається у вигляді тестових завдань та письмових робіт в кінці 
вивчення змістових модулів 
Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти: 
 Повнота розкриття питання (вірні відповіді ) 
 Якість інформації 
 Самостійність  

Екзамен 
Підсумкова форма контролю, результати якого оцінюються за 100-
бальною шкалою за накопичувальним принципом 

12. Інформаційні ресурси та пакет дисципліні 
Рекомендована література 

1. Анализ хозяйственной деятельности в промышлености: Учебник / Н.А. Русак, В.И. 
Стражев, О.Ф. Мигун и др.; Под общ. ред. В.И.Стражева. – Мн.: Высшая школа, 1998. – 
345 с. 

2. Андрєєва Л.О. Системний аналіз організації / Л.О. Андрєєва // Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. 
М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – № 2 
(18), том 5. – с. 7-14. 

3. Андрєєва Л.О., Лисак О.І. Аналітична оцінка діяльності м’ясопереробних підприємств 
регіону/ Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак // Науково-виробничий журнал «Інноваційна 
економіка», №1-2, 2016 (61). С. 141-146. 

4. Баканов М.И. Теория экономического анализа: Учебник. / Баканов М.И., Шеремет А.Д. – 
4-е изд., доп. й перераб. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 369 с. 

5. Болтянська Л.О. Аналіз факторів формування пропозиції плодової продукції на ринку / 
/Л.О. Болтянська // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки), 2016. - №3 (32). - 
С. 49-56. 

6. Власюк Ю.О. Застосування економіко-математичних методів у дослідженні 
конкурентоспроможності підприємств// Ю.О. Власюк, Г.П. Педченко / Збірник наукових 
праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За 
ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. № 3 
(35). - С. 279-285. 

7. Грицаєнко Г.І. Метод аналізу ієрархій у визначенні пріоритетних напрямів інвестування 
аграрного виробництва / Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Матеріали ІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах 
економічних реформ» (Херсон, 19 квітня 2018 р.) Тези доповідей. – Херсон : ХДАУ, 2018. 
– С. 207-209. 

8. Грицаєнко М. Трансакційні витрати національної економіки: сутність, класифікація та 
оцінка [Електронний ресурс] / М. Грицаєнко // Соціально-економічні проблеми і держава. 
— 2017. — Вип. 2 (17). — С. 41-55. — Режим доступу.: 
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17hmikto.pdf.  

9. Грицаєнко М.І. Ефект та ефективність інноваційної діяльності / М. І. Грицаєнко: 
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матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. [«Розвиток економіки України на інноваційній 
основі»], (Мелітополь, 12-15 черв. 2012 р.) / за ред. С. В. Кармана. – Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська міська типографія, 2012. – С. 23–25. 

10. Грицаєнко М.І. Соціальний капітал у складі ресурсного потенціалу підприємницької 
діяльності / М.І. Грицаєнко // Матеріали регіональної науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва» (м. Мелітополь, 12 
грудня 2017 р.) – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 
2017. – С.43-47. 

11. Грицаєнко М.І. Трансакційні витрати на макро-, мезо- та мікрорівнях / М.І. Грицаєнко // 
Економіка та управління АПК. – 2018. – №1. – С. 124-133  

12. Грицаєнко М.І. Трансакційні витрати: сутність, класифікація та зв'язок з соціальним 
капіталом / М.І. Грицаєнко // Збірник наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні науки). – 2017. – №4. – С. 249-255  

13. Грицаєнко М.І. Формування трансакційних витрат у сільському господарстві / М.І. 
Грицаєнко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-
економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування» (Мелітополь, 14-15 
червня 2018 р.). Тези доповідей. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 53-55  

14. Грицаєнко Г.І. Метод аналізу ієрархій у визначенні пріоритетних напрямів інтенсифікації 
землеробства [Електронний ресурс] / В.А. Дідур, Г.І.  Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // 
Науковий вісник ТДАТУ. – 2016. – Вип. 6, Т. 1 – С. 22-34. – Режим доступу : 
http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf6t1/5.pdf. 

15. Грицаєнко Г.І. Оцінка ефективності в проектному аналізі / Г.І. Грицаєнко // Збірник 
наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 
науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь, Вид-во Мелітопольська типографія 
«Люкс», 2013. – №3 (23). – С. 61-65. 

16. Грицаєнко Г.І. Технічне оснащення як пріоритетний напрям інвестування аграрного 
виробництва [Електронний ресурс] / Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Економіка та 
суспільство. – 2017. – Вип. 9. – Режим доступу: 
http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-9. 

17. Грицаєнко М. І. Ефективність інновацій в аграрній сфері / М. І. Грицаєнко. // 
Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: міжнар. наук.-практ. 
конф., 23-28 трав. 2013 р. : тези доп. – Львів: ЛНАУ, 2013. – С. 189–192.  

18. Грицаєнко М. І. Ефективність інноваційної діяльності / М. І. Грицаєнко // Збірник 
наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 
науки) / за ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія 
«Люкс», 2012. – № 2 (18). – С. 132–141. 

19. Грицаєнко М. І. Інтегральна оцінка ефективності інноваційної діяльності в аграрній сфері 
на основі методу аналізу ієрархій / М. І. Грицаєнко // Вісник Одеського національного 
університету. Серія: Економіка. – 2014. – Т. 19. – Вип. 3. – С. 147–150. 

20. Грицаєнко М. І. Кадрове забезпечення аграрної науки України / М. І. Грицаєнко // 
Економіка розвитку. – 2014. – № 4 – С. 19–25. 

21. Грицаєнко М. І. Сутність та оцінка інноваційного потенціалу / М. І. Грицаєнко // Збірник 
наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / за ред. д-ра 
с.-г. наук, проф., акад. АН ВО України, заслуженого діяча науки і техніки України, 
ректора Подільського державного аграрно-технічного університету М. І. Бахмата. – 
Кам’янець-Подільський: «ТОВ Друк-Сервіс», 2012. – С. 111–113. 

22. Грицаєнко М.І. Місце витрат на маркетингові послуги у трансакційних витратах 
підприємства [Електронний ресурс]/ М.І. Грицаєнко // Маркетинг майбутнього: виклики 
та реалії : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 25 
жовтня 2017 р. ; Державний університет телекомунікацій. – Київ, 2017. – С. 61-63. – 
Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/n_5076_55895532.pdf. 
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23. Економіка аграрного підприємства: Навчальний посібник / Т.І. Яворська, Ю.О. Прус, О. 
М. Петрига; за ред. О.М. Петриги, Т.І. Яворської. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний 
центр «Люкс», 2016. – 498 с. 

24. Економіка підприємства. Навч. посібник. / Л.О. Болтянська, Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак. – 
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 668 с. 

25. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. Чумаченка М.Г. – К.: КНЕУ, 2001. – 
458 с. 

26. Завадських Г.М. Дослідження сучасного стану інвестиційної сфери аграрних підприємств 
/ Андрєєва Л.О., Болтянська Л.О. та ін. // Науково-прикладні основи ефективного 
розвитку аграрного сектору економіки: Монографія. – Мелітополь: Видавничий будинок 
Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 272 с. – С. 155-208. 

27. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. / Івахненко В.М. – 5-те вид., випр. 
і доп. – К.: Знання, 2006. – 261 с. 

28. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. / Кононенко О., Маханько О. – Х.: Фактор, 
2008. – 208 с. 

29. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. / Г.І. Купалова – К.: Знання, 2008. 
– 639 с.  

30. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. / Є.В. Мних – Київ: Центр навчальної 
літератури, 2003. – 412 с. 

31. Педченко Г.П. Статистика: Навчальний посібник / Г.П. Педченко. — Мелітополь: Колор 
Принт, 2018. — 266 с.  

32. Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: менеджмент та ефективність: 
Монографія / О.Г. Шпикуляк, М.І. Грицаєнко. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с.  

33. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Г.В. Савицька – 
2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.  

34. Тебенко В.М. Взаємозвязок категорій «ефективність» та «результативність» 
господарської діяльності підприємства / В.М Тебенко / Збірник наукових праць ТДАТУ 
(економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – № 
3 (27). С. 7-10 

35. Тебенко В.М., Власюк Ю.О., Грибова Д.В., Біляєв С.С. Вплив поширення малого бізнесу 
на динаміку частки витрат на оплату праці у доданій вартості провідних галузей 
економіки України / В.М Тебенко., Ю.О. Власюк, Д.В. Грибова, С.С. Біляєв / Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії та практики №3 (26), 2018. – с.123-132  

36. Тебенко В.М., Завадських Г.М. Ефективність розвитку галузі садівництва / В.М. Тебенко, 
// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету №3 
(32), 2016. - с.168-177  

37. Яворська Т. І. Малий бізнес у сільському господарстві: теорія і практика: монографія / Т. 
І. Яворська. – К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 384 c. 

38. Яворська Т. І. Оцінка конкурентоспроможності фермерських господарств за витратами / 
Т. І. Яворська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 
університету / ТДАТУ; за ред.  М. Ф. Кропивка. – Мелітополь, 2012. – № 2 (18), Т. 3 – 
С.348–360. 

39. Яворська Т. І. Формування виробничих витрат в особистих селянських господарствах / Т. 
І. Яворська // Економіка та управління АПК: наук. журнал / БНАУ. – Біла Церква, 2011. – 
Випуск 6 (89). – С. 31–36. 

40. Яворська Т.І. Аналіз стану малого підприємництва в місті / Т.І. Яворська // Збірник 
наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 
науки). № 3 (35), 2017 – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. 
– с. 174-182. 

41. Hrytsaienko H., Hrytsaienko I., Bondar A. and Zhuravel D. Mechanism of Investment of 
Technical Service in Agricultural Households. Modern Development Paths of Agricultural 
Production. 2019. pp. 29-40. 
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42. Hrytsaienko M., Hrytsaienko H., Andrieieva L. and Boltianska L. The Role of Social Capital in 
Development of Agricultural Entrepreneurship. Modern Development Paths of Agricultural 
Production. 2019. pp. 427-440. 

43. Hrytsaienko M., Rogach Y. and Zorya M. Location of Social Capital in the Labor Protection of the 
Enterprise. Modern Development Paths of Agricultural Production. 2019. pp. 41-52. 

44. Iavorska Tetiana. Criteria for referring enterprises to small business and its features in 
agriculture / Tetiana Iavorska // WORKSHOP: Problems of Green Agribusiness with and within 
the European Union Krakow, Agricultural University, May 27 –30, 2009, s.137–140. 

45. Iavorska Tetiana. Economic analysis of small business activities in aqrarian production /Tetiana 
Iavorska // Acta economika et informatica 1, Nitra, Slovaca Universitas Aqriculturae Nitriae, 
2009, s. 23–26. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1153 
2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 
3. Методичний кабінет кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
4. Internet: 
http://rsp.ukrstat.gov.ua/ - Державна служба статистики України 
 


