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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 

 За вибором 
 

(шифр і назва) 
Модулів – 2 

Спеціальність: 
051 «Економіка» 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 4-й -й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання аналітична 
робота  
 (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

8-й -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента –3,4 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

 

28 год.  год. 
Практичні, семінарські 

14 год.  год. 
Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
48 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  
10 год. 

Вид контролю:  
залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 1:1,14    (42:48)  
для заочної форми навчання –   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета формування у студентів ґрунтовних теоретичних знань та прикладних 

вмінь з аналізу агробізнесу. 
 

Завдання: формування системи знань про суб’єкти агробізнесу, джерела 
інформації про агробізнес, ресурси та результати діяльності виробників аграрної 
продукції, баланси сільськогосподарської продукції та продовольчу безпеку, 
отримання навиків аналізу ресурсів, результатів діяльності в агробізнесі, 
оцінювання їх ефективності та виявлення резервів з покращення функціонування 
аграрної сфери економіки.  

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
˗ види та організаційні форми суб’єктів агробізнесу; 
˗ форми, методи та способи отримання інформації про агробізнес; 
˗ про нормативну та експертну оцінку земель, особливості обліку 

сільськогосподарських земель; 
˗ аспекти взаємодії агробізнесу і держави 
˗ суть та методи розрахунку продовольчої безпеки країни. 

 
вміти:  

˗ аналізувати земельні ресурси, оцінювати ефективність їх 
використання; 

˗ оцінювати та аналізувати обсяги і структуру виробництва продукції 
рослинництва і тваринництва;  

˗ аналізувати реалізацію продукції сільського господарства, оцінювати 
діяльність переробних підприємств АПК; 

˗ оцінювати ефективність ведення агробізнесу, визначати резерви 
покращення; 

˗ аналізувати обсяги виробництва та споживання продукції агробізнесу, 
оцінювати рівень забезпечення населення продуктами харчування. 

 
Перелік набутих за час вивчення дисципліни «Аналіз в агробізнесі» компе-
тентностей студента за освітньо-професійною програмою наведені у табл. 2.1. 

 
Таблиця 2.1 - Компетентності, які набуваються у результаті вивчення 

дисципліни  
Індекс в 
матриці ОП 

Назва компетентності Складові компетентності 

ЗК 6  
 

Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел 

збирати інформацію про діяльність 
суб’єктів агробізнесу;  
дослліджувати інфраструктуру 
агробізнесу 

ФК 10 
 
 

Навички використання сучасних 
джерел економічної, соціальної, 
управлінської, облікової 
інформації для складання 
службових документів та 
аналітичних звітів. 

вміти аналізувати діяльність виробників 
аграрної продукції; 
визначати тенденції та перспективи 
розвитку агробізнесу в Україні; 
розробляти рекомендації, програми з 
розвитку агробізнесу 
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Індекс в 
матриці ОП 

Назва компетентності Складові компетентності 

ФК 11 Здатність використовувати 
аналітичний та методичний 
інструментарій для 
обґрунтування економічних 
рішень. 

робити прогнозні оцінки розвитку 
агробізнесу; 
пропонувати шляхи покращення 
діяльності виробників агропродукції; 
наводити практичні рекомендації з 
ефективної організації інфраструктури  
агробізнесу 

ФК 14 
 

Здатність проводити аналіз 
функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання та 
стану  функціональних підсистем 
підприємств, організацій та 
установ. 

оцінювати виробничі ресурси суб’єктів 
агробізнесу; 
аналізувати виробництво 
сільськогосподарської продукції; 
оцінювати ефективність бізнес-процесів 
в аграрній сфері 
оцінювати ризики в агробізнесі 

 
Результати навчання, які демонструє студент після вивчення дисципліни 

«Основи організації бізнесу», наведені у табл. 2.2: 
 

Таблиця 2.2 – Формування програмних результатів навчання 
Код  Зміст результату навчання Відповідність 

компетентностям 
РН 3 Використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для розуміння логіки прийняття 
господарчих рішень різними економічними агентами 
(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та 
органами державної влади). 

ФК 11; 
ФК 14 

РН9 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, визначати функціональні сфери, 
розраховувати відповідні показники які характеризують 
результативність їх діяльності. 

ЗК 6 
ФК 11 

РН11 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 
результати. 

ФК 14 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АГРОБІЗНЕСУ 

 
Тема 1. Об’єкт, предмет та завдання курсу 

Сутність агробізнесу та його місце в ринковій економіці. Моделі 
підприємництва. Концепція аграрного бізнесу. Види підприємництва а 
агропромисловій сфері. Організаційно-правові форми аграрного бізнесу: 
підприємство, фермерське господарство, кооператив, господарські товариства, 
агрохолдинги. Домогосподарства як виробники сільськогосподарської продукції. 
Особливості організації та ведення аграрного бізнесу. 
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Тема 2. Інформаційне забезпечення агробізнесу 
Державний аграрний реєстр: мета, функції, переваги. Статистичний реєстр 

АГРО: структура, одиниці реєстру, показники. Профільні та непрофільні 
сільськогосподарські підприємства. Великі/середні та малі сільськогосподарські 
підприємства: статистичні критерії. Вибіркове обстеження фермерських 
господарств та малих підприємств у сільському господарстві. Вибіркові 
обстеження домогосподарств з питань сільськогосподарської діяльності. 
Кон’юнктурні обстеження у сільському господарстві. Сільськогосподарський 
перепис.  

 
Тема 3. Класифікації як інструмент аналізу в агробізнесі 

Класифікатори, класифікації та номенклатури в аграрній сфері. 
Відображення діяльності суб’єктів аграрного бізнесу у КВЕД. Сільське 
господарство як вид діяльності суб’єктів господарювання. Переробна 
промисловість як складова агробізнесу. Інфраструктура агробізнесу: торгівля, 
транспортування, складське господарство. Класифікації продукції аграрного 
бізнесу: НПСГ, УКТ ЗЕД, НТВТ. Структурний аналіз в агробізнесі.  

 
Тема 4. Ринкове середовище в агропромисловій сфері 

Ринкове середовище діяльності підприємства. Фактори ринкового 
середовища. Маркетингові дослідження ринкового середовища. Аналіз і 
прогнозування ринкового середовища. Товарна політика. Цінові стратегії 
підприємства: їх реалізація та аналіз. 

 
Тема 5. Бізнес-планування в агробізнесі 
Сутність, завдання та основне призначення бізнес-плану. Концепція, 

функції і мета бізнес-плану. Бізнес-аналіз — основна передумова планування в 
підприємництві. Чинники успіху у бізнесі. Технологія та структура складання 
бізнес-плану. Технологія складання фінансового плану. Аналіз виконання плану. 
Лізинг. Агрострахування. 

 
 

Тема 6. Земля і земельні відносини в агробізнесі 
Суть земельних відносин і особливості їх формування. Земельні 

правовідносини в сільському господарстві. Класифікація земельних угідь. 
Державний земельний кадастр та оцінка землі. Показники використання 
земельного фонду. Основні облікові категорії посівних площ. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 
 

Тема 7. Аналіз виробництва продукції рослинництва 
Поняття продукції рослинництва та класифікація сільськогосподарських 

культур. Відображення виробництва продукції рослинництва у КВЕД Система 
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показників для оцінки стану та розвитку рослинництва. Показники урожаю та 
урожайності. Основні види показників урожаю і урожайності. Використання 
індексного методу при аналізі урожайності і валового збору. Класифікації та 
аналіз багаторічних насаджень. Показники аналізу багаторічних насаджень. 

 
Тема 8. Аналіз виробництва продукції тваринництва 

Поняття продукції тваринництва. Відображення виробництва продукції 
тваринництва у КВЕД. Класифікації сільськогосподарських тварин. Середнє та 
умовне поголів’я. Аналіз відтворення сільськогосподарських тварин. Показники 
продуктивності сільськогосподарських тварин та виходу продукції тваринництва. 
Індексний аналіз виробництва продукції тваринництва. 

 
 

Тема 9. Аналіз витрат та реалізації сільськогосподарської продукції  
Собівартість сільськогосподарської продукції та її структура. Аналіз 

собівартості продукції сільського господарства. Канали реалізації 
сільськогосподарської продукції. Аналіз динаміки та структури реалізації 
продукції.  

 
Тема 10. Технології та аналіз резервів підвищення виробництва в 

агробізнесі 
Резерви підвищення виробництва в аграрній сфері. Біологічні резерви 

збільшення виробництва продовольчих ресурсів. Нетрадиційні методи нарощення 
сільськогосподарського виробництва. ІТ-технології та інновацій в агробізнесі. 
Таксономічний аналіз тенденцій в агробізнесі. 

 
Тема 11. Аналіз ефективності підприємницьких структур агробізнесу 

Критерії, методи та показники ефективності. Оцінювання фінансового стану 
сільськогосподарського підприємства. Аналіз платоспроможності та ліквідності 
підприємства. Аналіз ефективності виробничої діяльності. Аналіз рентабельності. 

 
Тема 12. Світовий продовольчий ринок та продовольча безпека країни 
Світовий продовольчий ринок. Товарна структура виробництва і торгівля 

основними видами сільськогосподарської продукції. Основні напрями експорту та 
імпорту сільгосппродукції. Україна на світових продовольчих ринках. Масштаби 
голоду та недоїдання. Продовольча безпека країни.   
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи агробізнесу 

Тема 1. Об’єкт, предмет 
та завдання курсу 4 1 1   2       

Тема 2. Інформаційне 
забезпечення 
агробізнесу 

8 3 1   4       

Тема 3. Класифікації як 
інструмент аналізу в 
агробізнесі 

4 2    2       

Тема 4. Ринкове 
середовище в 
агропромисловій сфері 

9 4 1   4       

Тема 5. Бізнес-
планування в агробізнесі 7 2 1   4       

Тема 6. Земля і земельні 
відносини в агробізнесі 12 2 2   8       

Разом за змістовим 
модулем 1 44 14 6   24       

Змістовий модуль 2. Аналіз результатів діяльності суб’єктів аграрного бізнесу та продовольча 
безпека 

Тема 7. Аналіз 
виробництва продукції 
рослинництва 

8 2 2   4       

Тема 8. Аналіз 
виробництва продукції 
тваринництва 

8 2 2   4       

Тема 9. Аналіз витрат та 
реалізації с/г продукції 7 2 1   4       

Тема 10. Технології та 
аналіз резервів 
підвищення 
виробництва 
 в агробізнесі 

8 2 1   4       

Тема 11.  
Аналіз ефективності 
підприємницьких 
структур агробізнесу 

7 2 2   4       
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Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 12. Світовий 
продовольчий ринок та 
продовольча безпека 
країни 

8 4    4       

Разом за змістовим 
модулем 2 46 14 8   24       

Усього годин 90 28 14   48       
 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п Назва теми Кількість годин 

Денне Заочне  

1 Теми 1. Поняття, складові та джерела інформації про 
агробізнес 2  

2 Тема 2. Ринкове середовище в агробізнесі та 
планування діяльності 2  

          Разом  4  
 

 
6. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п Назва теми Кількість годин 

Денне Заочне  
1 Тема 3. Аналіз земельних ресурсів в агробізнесі 2  

2 Тема 4. Оцінка та аналіз виробництва продукції 
рослинництва 2  

3 Тема 5. Оцінка та аналіз виробництва продукції 
тваринництва 2  

4 Тема 6. Аналіз витрат, реалізації та резервів 
нарощення виробництва в агробізнесі 2  

5 Тема 7. Аналіз ефективності агробізнесу 2  
             Разом 10  

 
7. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   
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2 
8. Самостійна робота 

 
№ 
з/п Назва теми Кількість годин 

Денне Заочне  
1 Тема 1. Об’єкт, предмет та завдання курсу 2  
2 Тема 2. Інформаційне забезпечення агробізнесу 4  
3 Тема 3. Класифікації як інструмент аналізу в 

агробізнесі 2  

4 Тема 4. Ринкове середовище в агропромисловій 
сфері 4  

5 Тема 5. Бізнес-планування в агробізнесі 4  
6 Тема 6. Земля і земельні відносини в агробізнесі 8  
7 Тема 7. Аналіз виробництва продукції рослинництва 4  
8 Тема 8. Аналіз виробництва продукції тваринництва 4  
9 Тема 9. Аналіз витрат та реалізації с/г продукції 4  
10 Тема 10. Технології та аналіз резервів підвищення 

виробництва 
 в агробізнесі 

4 
 

11 Тема 11. Аналіз ефективності підприємницьких структур 
агробізнесу 4  

12 Тема 12. Світовий продовольчий ринок та продовольча 
безпека країни 4  

             Разом  48  
 
 

9. Індивідуальні завдання 
Індивідуальна, самостійна робота студентів полягає в опануванні 

теоретичного матеріалу тем дисципліни, підготовки та виступу з тематичними 
повідомленнями, доповідями, рефератами, розв’язуванні задач та тестових 
завдань. Поточний контроль, який використовується під час індивідуальних 
занять, здійснюється в усній або письмовій формі. 

Індивідуальна робота студентів також передбачає виконання індивідуального 
навчально-дослідного завдання. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
видається на початку семестру (для студентів заочної форми навчання – під час 
настановної сесії) кожному студенту індивідуально. Студент може отримати його 
також у міжсесійний період під час консультацій. 

 
Перелік тем навчально-дослідного завдання з курсу «Аналіз в агробізнесі»: 

1. Аналіз динаміки виробництва продукції сільського господарства України. 
2. Оцінка та аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств України. 
3. Оцінка та аналіз діяльності фермерських господарств України. 
4. Аналіз обсягів виробництва та частки домогосподарств у виробництві основних 

видів продукції сільського господарства. 
5. Інноваційні технології в аграрній сфері. 
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6. Порівняльний аналіз виробництва та споживання основних видів продукції в 
Україні. 

7. Міжнародні порівняння урожайності основних сільськогосподарських культур. 
8. Розвиток малого підприємництва на селі: особливості, тенденції, проблеми. 
9. Державний земельний кадастр: суть, призначення, особливості та проблеми 

ведення. 
10. Нормативна та експертна оцінка землі. 
11. Зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель: переваги та 

недоліки. 
12. Аналіз динаміки обсягів та структури сільськогосподарських земель в Україні. 
13. Земельні правовідносини в Україні. 
14. ІТ-технології в агробізнесі. 
15. Оцінка ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств України. 
16. Аналіз спеціалізації регіонів України на виробництві продукції рослинництва. 
17. Аналіз спеціалізації регіонів України на виробництві продукції тваринництва. 
18. Державна підтримка сільського господарства. 
19. Дотації для фермерів та інших дрібних виробників сільгосппродукції: 

задекларовані бюджетні показники та реалії. 
20. Інфраструктура аграрного бізнесу України. 

 

10. Методи навчання 
У реалізації навчальних цілей і завдань вивчення дисципліни “Аналіз в  

агробізнесі” використовуються різні типи методів за джерелом знань (словесні, наочні 
та практичні) і характером пізнавальної діяльності (пояснювально-ілюстративні ("готові 
знання”), репродуктивні, проблемного викладу,  частково-пошукові,  дослідницькі) 

Викладання курсу “ Аналіз в  агробізнесі ”  передбачає: 
− ілюстрацію основних положень курсу з використанням програмних і 

технічних засобів мультимедійної техніки; 
− в умовах дистанційної роботи використовується платформа Microsoft 

Teams, де проводяться лекції в online режимі та забезпечується доступ до лекційних і 
практичних матеріалів; 

− використання ресурсу електронного навчання Університету – системи 
Moodle; 

− використання офіційної статистичної інформації Державної служби 
статистики та її регіональних управлінь; 

− використання MS Excel під час виконання домашніх завдань та 
індивідуально-дослідницької роботи. 

Загалом вибір типу методу навчання визначається навчальними цілями і 
завданнями, формами заняття (лекція (вступна, тематична, оглядова), семінарське, 
практичне), а також рівнем підготовки студентів. 
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11. Методи контролю 
Контроль за рівнем засвоєння навчальної дисципліни передбачає 

використання таких його видів і методів (табл. 11.1): 
 

Таблиця 11.1 – Види та методик контролю дисципліни 
Вид контролю Метод контролю 

Поточний контроль  Усне опитування, розгорнута бесіда, дискусія, 
робота в групах 
 Словниковий диктант 
 Виконання тестових завдань  
 Розв’язування практичних задач 

Модульний контроль  Виконання модульних контрольних робіт 

Підсумковий контроль  Презентація і захист індивідуальних 
аналітичних робіт/рефератів 
 Виконання модульних контрольних робіт 

 
Результати контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів, які включають: 
1. Усні відповіді, розв’язування задач, тестування в ході проведення практичних 

занять (всього максимально 50 балів ) 
Семінарські та практичні заняття проводяться у вигляді виступів студентів, 

дискусії, розгорнутої бесіди, розв’язування задач та тестових завдань. Студенти 
відповідають як за бажанням, так і за викликом викладача. Оцінюються не тільки 
основні виступи, але й суттєві доповнення до викладеного іншими. На семінарських 
заняттях заслуховуються тематичні повідомлення, реферати, розглядаються проблемні 
питання, застосовується «мозковий штурм», проводиться дискусія. На практичних 
заняттях розв’язуються задачі та тестові завдання. 

У кінці семінарського заняття викладач підводить підсумки, оцінює виступ 
кожного студента, акцентує увагу на найбільш вдалих відповідях, повертається до 
недостатньо розглянутих проблем та недоліків у висвітленні теми. Крім того, ставиться 
завдання щодо підготовки до наступного семінарського заняття. 

Готуючись до семінарського/практичного заняття, студент повинен добре вивчити 
рекомендовану до даної теми літературу та інші джерела інформації, продумати 
відповіді на кожне, без винятку, питання, написати короткі тези свого виступу. 

У межах кожної теми студенти отримують бали за: 
 розглянуті теоретичні питання або проведене дослідження відповідно до 

сформульованої теми; 
 усне (бліц) опитування; 
 роботу в групах; 
 написання тестових завдань; 
 розв’язування задач. 

За результатами семестрового контролю студент, який набрав 51 бал і більше, 
отримує залік. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 
ІНДЗ 

Сума 
Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 1 

Т1-2 Т3-4 Т5-6 Мод. 
КР 1 

Т7 Т8 Т9-10 Т11 Мод. 
КР 2 

 100 

5 10 10 15 5 5 10 5 15 20 100 
Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів. 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 
ЄКТС 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 
А 90 – 100 

зараховано 

В 81-89 

С 71-80 

D 61-70 

E 51-60 

FX 21-50 не зараховано з можливістю повторного 
складання 

F 
0-20 

не зараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  радами  
факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

 
13. Методичне забезпечення 

1. Методичні матеріали для аудиторної роботи студентів з курсу «Аналіз в 
агробізнесі». Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. 28 с. 

2. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з курсу «Аналіз в 
агробізнесі». Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 24 с. 
 

14. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Мазнєв Г.Є., Лагода Т.О., Піпіна Т.Є., Півень А.В. Організація агробізнесу та 

підприємництва: навч. посібник для підготовки до здачі модулів. Ч.1. Харків, 2012.  
129 с. URL: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwi18rjow9_uAhUImYsKHRFCBooQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F
%2Finternal.khntusg.com.ua%2Ffulltext%2FPAZK%2FUCHEBNIKI%2FOrgan_agrobizn_
1_2012.pdf&usg=AOvVaw3kZRFkfzJHn7_TaykF2ApR  

2. Мармоза І.Т. Практикум із сільськогосподарської статистики, навч. посібник. 
Київ, 2005.  449с. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi18rjow9_uAhUImYsKHRFCBooQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Finternal.khntusg.com.ua%2Ffulltext%2FPAZK%2FUCHEBNIKI%2FOrgan_agrobizn_1_2012.pdf&usg=AOvVaw3kZRFkfzJHn7_TaykF2ApR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi18rjow9_uAhUImYsKHRFCBooQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Finternal.khntusg.com.ua%2Ffulltext%2FPAZK%2FUCHEBNIKI%2FOrgan_agrobizn_1_2012.pdf&usg=AOvVaw3kZRFkfzJHn7_TaykF2ApR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi18rjow9_uAhUImYsKHRFCBooQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Finternal.khntusg.com.ua%2Ffulltext%2FPAZK%2FUCHEBNIKI%2FOrgan_agrobizn_1_2012.pdf&usg=AOvVaw3kZRFkfzJHn7_TaykF2ApR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi18rjow9_uAhUImYsKHRFCBooQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Finternal.khntusg.com.ua%2Ffulltext%2FPAZK%2FUCHEBNIKI%2FOrgan_agrobizn_1_2012.pdf&usg=AOvVaw3kZRFkfzJHn7_TaykF2ApR
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3. Підприємницька діяльність та агробізнес. За ред проф. М.М. Ільчука. Київ: Вища 
освіта, 2006 р. 545 с. URL: 
https://1lib.eu/book/3011677/1d6cb7?regionChanged=&redirect=158295055  

4. Чекотовський Е.В. Основи статистики сільського господарства. Навч. посібник. 
Київ, 2001. 432с. URL: 
https://ua1lib.org/book/3120382/f2b019?regionChanged=&redirect=186614315  

 
Допоміжна 

1. Господарський кодекс України від 16.03.2004 № 436-IV. [Електронний ресурс] 
– Режим доступу до докум.:  www.rada.gov.ua. 

2. Класифікація організаційно-правових форм господарювання. ДК 002:2004. 
Київ: Держспоживстандарт, 2004 р. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/KOPFG_zm6_2018.pdf  

3. Номенклатура продукції сільського господарства. Наказ Держстату No366 від 
30.12.2020 р.  URL: http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/NPSG_2020.pdf 

4. Матковський та ін. Бізнес-статистика: навч. посібник. Київ: Алерта, 2016 р. 280 с. 
5. Мельников А.М., Коваленко О.А., Пундяк Н.Б. Основи організації бізнесу: навч. 

посібник. Під заг. Ред. А.М. Мельникова. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 200 
с. URL: https://cul.com.ua/preview/osn_organ_biz_Meln.pdf  

6. Микитюк В. М., Паламарчук Т. М., Русак О. П. Аналіз і перспективи розвитку 
агробізнесу: регіональний аспект. Наукові горизонти, 2019, № 3 (76). С. 30-37 

7. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: 
www.www.rada.gov.ua.  

8. Положення про Реєстр статистичних одиниць у сільському господарстві, 
мисливстві, лісовому і рибному господарстві. Реєстр АГРО. Затверджено 
Наказом Держстату України від 02.07.2012 № 278 

9. Посібник для користувачів Державного аграрного реєстру. Київ, 2020. 
Електронний ресурс. URL: 
https://www.ar.gov.ua/app/file/public_information/AR_Manual_for_users5f4e3d5e2
82d1.pdf 

10. Про державну підтримку сільського господарства України. Закон України з 
змінами і доповненнями від 5.11.2020 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text 

11. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Закон 
України вiд 04.02.2009  № 913-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
докум.: www.www.rada.gov.ua. 

12. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки 
сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств. 
Затверджене Наказом Держкомстату України 16.12.2009 р. № 481. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу до докум. : http://www.ukrstat.gov.ua. 

13. Статистика підприємств: навч. посібник С.О. Матковський та ін.; за ред. 
С.О. Матковського – К: АЛЕРТА, 2013. – 560 с.  

14. Уніят Л.М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку 
підприємств агропромислового бізнесу в конкурентному середовищі. 
Монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38486/1/Uniat.pdf  

 

https://1lib.eu/book/3011677/1d6cb7?regionChanged=&redirect=158295055
https://ua1lib.org/book/3120382/f2b019?regionChanged=&redirect=186614315
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/KOPFG_zm6_2018.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/NPSG_2020.pdf
https://cul.com.ua/preview/osn_organ_biz_Meln.pdf
http://www.www.rada.gov.ua/
https://www.ar.gov.ua/app/file/public_information/AR_Manual_for_users5f4e3d5e282d1.pdf
https://www.ar.gov.ua/app/file/public_information/AR_Manual_for_users5f4e3d5e282d1.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text
http://www.www.rada.gov.ua/
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http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38486/1/Uniat.pdf
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15. Інформаційні ресурси 

 
 

Організація, установа. Адреса Веб-сайту 
1. Кабінет міністрів України https://www.kmu.gov.ua/  
2. Державна служба статистики України. http://ukrstat.gov.ua/  
3. Головне управління статистики у 

Львівській області. http://lv.ukrstat.gov.ua/ 

4. Державний аграрний реєстр https://www.ar.gov.ua/  
5. Держгеокадастр https://land.gov.ua/  
6. Продовольча і сільськогосподарська 

організація Об'єднаних Націй (Food and 
agriculture organization of the United Nations) 

www.faostat.fao.org  

7. ДП Державний земельний кадастр http://dzk.gov.ua  
 

https://www.kmu.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
http://lv.ukrstat.gov.ua/
https://www.ar.gov.ua/
https://land.gov.ua/
http://www.faostat.fao.org/
http://dzk.gov.ua/
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