
 
 



                                     1. Опис навчальної дисципліни 
 

Теорія та методологія економічного аналізу 

(назва) 
 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Освітньо-науковий рівень третій 

Освітній ступінь доктор філософії 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Спеціальна (фахова) 

Загальна кількість годин 120 

Кількість кредитів ECTS 4 

Кількість змістових модулів Не передбачено 

Курсовий проект (робота)  Не передбачено 

Форма контролю екзамен 

 

Показник навчальної дисципліни для денної та заочної форми навчання 

 

 денна форма навчання заочна (вечірня)форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 2 2 

Семестр  3 3 

Лекційні заняття 20 20 

Практичні, семінарські 

заняття 

20 20 

Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота 80 80 

Індивідуальні завдання - - 

Кількість тижневих 

аудиторних годин для 

денної форми навчання: 

Аудиторних 

Самостійної роботи 

студента 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти 

передових концептуальних та методологічних знань з економічного аналізу 

та вмінь їх застосовувати для досягнення нових наукових результатів. 

Завданнями вивчення дисципліни «Теорія і методологія економічного 

аналізу» є: вивчення теоретичних положень економічного аналізу, 

систематизація методологічних знань з економічного аналізу; набуття вмінь 

їх застосовувати для проведення наукових і прикладних досліджень у 

предметній області. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методологія 

економічного аналізу» є теорії, концепції,  методологія, закономірності та 

тенденції розвитку економічного аналізу як науки та практичної діяльності. 

 Місце дисципліни в освітньому процесі підготовки аспірантів: 
Дисципліна «Теорія і методологія економічного аналізу» є обов’язковою 

компонентою освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти 

програми і входить до циклу спеціальної (фахової) підготовки здобувачів 

третього рівня освіти за спеціальністю «Облік  і оподаткування». 

Вивчення даної дисципліни базується на діалектичному методі пізнання 

та  загальноекономічних законах і  має тісний зв’язок з такими дисциплінами, 

як філософія, економічна теорія, мікро-, макроекономіка 2, аграрна політика 

в умовах глобалізації економіки, економетрика та моделювання економічних 

процесів, розвиток агропродовольчих ринків в умовах євроінтеграції, 

економіка праці в аграрних формуваннях тощо. 

Основними формами вивчення даної дисципліни є: лекції, практичні 

заняття, а також самостійна робота аспірантів. 

При проведенні практичних занять головна увага приділяється  

поглибленню аспірантами теоретичних знань з теорії та методології 

економічного аналізу з широким використанням навчально-методичної  та 

додаткової  наукової літератури. Закріплення знань забезпечується шляхом 

виконання передбачених навчальною програмою завдань. В основу 

практичних занять покладена робота аспірантів по індивідуальних завданнях  

під керівництвом  викладача. 

За навчальним планом для вивчення дисципліни відводиться 120 

аудиторних години робочого часу, в тому числі 20 годин лекційного курсу та 

20 годин практичних занять. 

        Підсумковим видом контролю знань є залік відповідно до програми 

навчальної дисципліни.   

       В результаті вивчення даної дисципліни  аспіранти повинні знати:  
         -   теоретичні засади економічного аналізу як науки; 

         - еволюцію економічного аналізу як науки та виду практичної 

діяльності; 

-   методологію економічного аналізу; 

  -  сутність основних принципів, методів і функцій економічного 

аналізу. 



На підставі одержаних знань аспірант повинен вміти: 

- володіти     фундаментальною,     загальнонауковою,   конкретно-

 науковою  методологією та методами  аналітичного дослідження  з метою  

забезпечення  реалізації методологічних принципів економічного аналізу; 

- визначати проблемні питання у теорії, методології і практиці 

економічного аналізу і вміти їх вирішувати;  

- сприяти    реалізації    знань,     навичок,     творчого    мислення    в  

науково - дослідницькій      діяльності     майбутніх     докторів філософії з 

економіки.  

Вивчення дисципліни забезпечує набуття загальних та спеціальних 

компетентностей, які аспірант буде здатен продемонструвати після 

опанування її програми (програмовані результати): 

       Загальні компетентності: 

ЗК 01.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації  

з різних джерел. 

ЗК 03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 05. Здатність до вирішення питань наукового дослідження у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування методами теоретичного аналізу та 

математичного моделювання. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК 1. Здатність вирішувати комплексні завдання при проведенні наукових 

досліджень у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування з 

урахуванням правових, інституційних, етичних, соціальних норм. 

СК 2. Здатність пропонувати нові інноваційні підходи, здійснювати їх оцінку 

та виявляти перспективні напрями обліково-аналітичного забезпечення 

управління, контролю, аудиту та оподаткування. 

СК 3. Здатність використовувати знання методики бухгалтерського обліку, 

методичних прийомів аналізу, контролю, аудиту та оподаткування в системі 

управління економічними суб’єктами. 

СК04. Здатність вирішувати комплексні завдання функціонування системи 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для критичного 

оцінювання результатів досліджень з урахуванням соціальних, етичних, 

правових та економічних проблем.  

СК 5. Здатність досягати наукових результатів, створювати нові знання через 

оригінальні дослідження у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та забезпечувати  їх якість на принципах академічної 

культури та доброчесності. 

СК 7. Здатність до набуття та розуміння сучасних науково-теоретичних знань 

у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування і дотичних до них 

міждисциплінарних напрямах з управління та адміністрування. 

СК 8 Здатність проводити наукові дослідження у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування з використанням статистичних методів 



аналізу, сучасних програмних продуктів для обґрунтування власних науково-

теоретичних та практично-спрямованих ідей. 

СК10 . Здатність ідентифікувати вплив інтеграційних процесів на тактику 

реалізації аграрної політики, визначати перспективні напрямки розвитку 

аграрного бізнесу, оцінювати існуючі умови, проблеми та переваги, 

визначати їх вплив на практику обліку та оподаткування. 

 

Програмні результати дослідження: 

ПРН 1. Глибоко розуміти теорію, методологію, принципи, функції, методики 

у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту і оподаткування та вміти їх 

застосовувати для ідентифікації наукових гіпотез та їх обгрунтування і 

реалізації у власних наукових дослідженнях та у викладацькій діяльності. 

ПРН02.Здійснювати пошук, аналізувати та критично осмислювати 

інформацію, отриману з різних джерел, генерувати і продукувати власні 

науково-теоретичні та практично-спрямовані ідеї на принципах академічної 

культури й доброчесності, розвивати нові напрями і види обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування. 

ПРН 3. Проводити системні наукові дослідження теорії та методології обліку, 

аналізу, контролю, аудиту і оподаткування при вивченні процесів та явищ у 

національній економіці на принципах академічної культури і доброчесності. 

ПРН 04.Демонструвати навички самостійного продукування власних 

науково-теоретичних та практично-спрямованих ідей на принципах 

академічної культури та доброчесності для розвитку нових напрямів та видів 

обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 

ПРН 5. Вміти здійснювати пошук, обробку, інтерпретацію інформації з різних 

джерел для продукування власних наукових ідей та практично-орієнтованих 

інноваційних пропозицій у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування.  

ПРН 07. Враховувати соціальні, етичні, правові та економічні аспекти, що 

впливають на функціонування системи обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування для критичного оцінювання результатів досліджень. 

ПРН 8. Вміти розробляти та реалізовувати наукові проекти і програми в 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту і оподаткування та 

міждисциплінарних галузях управління і адміністрування. 

ПРН09 Застосовувати інформаційні технології у науковій діяльності, сучасні 

методи наукових досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і 

програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / 

спростування гіпотез. 

ПРН 10. Вміння та навички виявляти і вирішувати наукові задачі та 

проблеми у галузях економіки. 

ПРН11. Глибоко розуміти загальні принципи та методи обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування, а також методологію наукових 

досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері обліку і 

оподаткування та у викладацькій практиці. 



ПРН 12.Глибоко розуміти теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського 

обліку та оподаткування господарської діяльності суб’єктів аграрного 

бізнесу, застосовувати їх в практичній діяльності для підвищення 

ефективності управління діяльністю таких суб’єктів. 

 

3. Програма і структура навчальної дисципліни 

«Теорія і методологія економічного аналізу»  

Назви 

змістовних 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна(вечірня) форма 

тижні у тому числі усього  у тому числі 

л сем п лаб с.р. л сем п лаб с.р. 

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

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади економічного аналізу  

Тема 1. 

Еволюція 

розвитку 

економічного 

аналізу як науки 

та виду 

практичної 

діяльності 

 2  2  10  2  2  10 

Тема 2.  

Концепції 

економічного 

аналізу 

 2  2  10  2  2  10 

Тема 3. 

Взаємозв’язок 

концептуальних 

підходів в 

управлінні, 

економічному 

аналізі та обліку 

 2  2  10  2  2  10 

Тема 4. Предмет, 

об»єкти, 

завдання, види 

економічного 

аналізу та їх 

характеристика 

 4  4  10  4  4  10 

Разом 
 10  10  40  10  10  40 

РОЗДІЛ 2. Методологія економічного аналізу 

Тема 5. 

Категорійно-

понятійна база 

економічного 

аналізу 

 2  2  10  2  2  10 

Тема 6. Метод 

економічного 
 4  4  10  4  4  10 



аналізу як основа 

його методології 

Тема 7. 

Принципи 

економічного 

аналізу 

 2  2  10  2  2  10 

Тема 8. Функції 

економічного 

аналізу 

 2  2  10  2  2  10 

Разом 
 10  10  40  10  10  40 

Разом  20 - 20 - 80  20 - 20 - 80 

Підсумковий контроль: екзамен 

Всього годин 120 

 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1. Тема 1. Еволюція розвитку економічного аналізу як науки та виду 

практичної діяльності 
2 

2. Тема 2.  Концепції економічного аналізу 2 

3. Тема 3. Взаємозв’язок концептуальних підходів в управлінні, 

економічному аналізі та обліку 
2 

4. Тема 4. Предмет, об’єкти, завдання, види економічного аналізу та їх 

характеристика 
4 

5. Тема 5. Категорійно-понятійна база економічного аналізу 2 

6. Тема 6. Метод економічного аналізу як основа його методології         4 

7. Тема 7. Принципи економічного аналізу 2 

8. Тема 8. Функції економічного аналізу 2 

Всього годин 20 

 

 

5. Самостійна робота під керівництвом лектора 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1. Тема 1. Еволюція розвитку економічного аналізу як науки та виду 

практичної діяльності 
10 

2. Тема 2.  Концепції економічного аналізу 10 

3. Тема 3. Взаємозв’язок концептуальних підходів в управлінні, 

економічному аналізі та обліку 
10 

4. Тема 4. Предмет, об’єкти, завдання, види економічного аналізу та їх 

характеристика 
10 

5. Тема 5. Категорійно-понятійна база економічного аналізу 10 

6. Тема 6. Метод економічного аналізу як основа його методології 10 

7. Тема 7. Принципи економічного аналізу 10 

8. Тема 8. Функції економічного аналізу 10 

Всього годин 80 

 



6. Індивідуальна робота 

Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії виконуються відповідно до освітньо-

наукової програми. 

Метою виконання індивідуального завдання є закріплення і 

систематизація отриманих знань у процесі самостійної роботи. 

Правильна організація індивідуальної роботи здобувача має 

вирішальне значення для успішного складання ним заліку з дисципліни 

«Теорія  і методологія економічного аналізу». 

Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії повинен: 

 прослухати курс лекцій, вивчити теоретичний матеріал; 

 ознайомитись із законодавством, що регулює контроль у сфері 

господарювання, монографіями, авторефератами, дисертаціями, 

посібниками, підручниками, іншими навчально-методичними джерелами, що 

рекомендовані для ознайомлення; 

 виконати індивідуальне завдання і подати його у встановлений 

термін для перевірки викладачу на консультації. 

Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань передбачають 

ознайомлення (конспектування, написання есе) із першоджерелами, що 

враховують зміст усіх тем робочої програми. 

Варіанти практичних завдань задаються викладачем дисципліни після 

прочитаної лекції. Індивідуальність завдання підтримується різними 

комбінаціями виконання завдань. 

Оформлення індивідуальних завдань здійснюється відповідно вимог 

вищої школи, а результати виконання поданого на перевірку завдання 

відображаються записом «зараховано», «не зараховано». 

 

Завдання індивідуальної роботи 

Проаналізувати статті: 

1. Лазаришина І.Д. Принципи економічного аналізу: дослідження 

окремих питань системності та узгодженості. Вісник Українського 

державного університету водного господарства та 

природокористування. 2004. № 2(26).  С. 102-107. 

2. Сухарев П.М., Косова Т. Д. Економічний аналіз: пошуки істини.  

Проблеми формування ринкової економіки. 2002. С. 507 – 518 с. 

3.  Райковська І.Т. Місце економічного аналізу в системі економічних наук . 

Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2004.  № 4 (30).  С. 172-181. 

4. Райковська І.Т. Генезис економічного аналізу в Україні та світі. Вісник 

Житомирського державного технологічного університету. Економічні 

науки. 2008.  № 3 (45).  С. 176-186. 

5. Мних Є. В. Сучасний економічний аналіз: питання методології та 

організації .Бухгалтерський облік та аудит.  2007.  № 1. С. 55-61. 



6.  Парасій-Вергуненко І.М. Еволюція розвитку економічного аналізу в 

стратегічно-орієнтованій системі управління. Фінанси, облік і аудит. 

2011. № 18. С. 328-335  

7.  Хитрук Н.С. Бородій Л.Ю. Лобачева І.Ф. Розвиток економічного 

аналізу на підприємстві: проблеми та шляхи їх вирішення. 

Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=31645  
 

7. Анотація тем навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Еволюція розвитку економічного аналізу як науки та виду 

практичної діяльності 

Періодизація розвитку економічного аналізу у науковій літературі. 

Зародження економічного аналізу в різних країнах світу. Розвиток 

економічного аналізу в епоху середньовіччя. Початок наукової розробки 

економічного аналізу. Виникнення і розвиток наукової школи економічного 

аналізу в Україні. Концептуальні основи еволюції економічного аналізу в 

умовах глобалізації. 

Питання для самопідготовки за темою 1 

1. Виникнення економічного аналізу як виду практичної діяльності. 

2. Розвиток аналізу в залізному віці. 

3. Порівняльна характеристика розвитку аналізу у різних країнах світу 

та економічних системах. 

4.  Еволюція економічного аналізу як науки. 

5. Періодизація економічного аналізу. 

6. Розвиток економічного аналізу в Україні. 

 

 

Тема 2.  Концепції економічного аналізу та теорії, покладені в його 

основу 

       Концепція збереження і нарощування капіталу. Концепція 

підприємницького ризику. Концепція грошових потоків. Концепція 

мікроекономічного аналізу виробничого росту. Теорія інформації та її 

використання у теорії та методології економічного аналізу. Теорія інтересів 

та її використання у теорії та методології економічного аналізу. Теорія 

вартості та її використання у теорії та методології економічного аналізу. 

Теорія корисності та її використання у теорії та методології економічного 

аналізу. Поведінкова теорія та її використання у теорії та методології 

економічного аналізу. 

 

 



Питання для самопідготовки за темою 2 

1. Концепція збереження і нарощування капіталу та її використання у 

теорії економічного аналізу. 

2. Концепція підприємницького ризику та її використання у теорії 

економічного аналізу. 

3. Концепція грошових потоків та її використання у теорії економічного 

аналізу. 

4. Теорія інформації та її використання у теорії економічного аналізу. 

5. Теорія інтересів та її використання у теорії економічного аналізу. 

6. Теорія корисності та її використання у теорії економічного аналізу. 

 

Тема 3. Взаємозв’язок концептуальних підходів в управлінні,  

економічному аналізі та обліку 

 

Наукові підходи до управління (школи управління): наукове управління; 

школа людських відносин; біхевіористське вчення; теорія „Х” та теорія „У”; 

організаційні теорії; концепція управління за цілями; ситуаційні теорії 

управління; системні концепції менеджменту; теорію „Z”. Модель впливу 

ранніх теорій управління на концептуальні підходи в обліку та економічному 

аналізі. Модель впливу сучасних теорій управління на концептуальні підходи 

в обліку та економічному аналізі. 

Питання для самопідготовки за темою 3 

1. Взаємозв’язок наукового управління з концептуальними підходами у 

економічному аналізі.  

2. Взаємозв’язок  школи біхевіоризму з концептуальними підходами у 

економічному аналізі.  

3. Взаємозв’язок концепції управління за цілями з концептуальними 

підходами у економічному аналізі.  

4. Взаємозв’язок  системних концепцій менеджменту з концептуальними 

підходами у економічному аналізі.  

5. Модель впливу сучасних теорій управління на концептуальні підходи в  

економічному аналізі. 

 

 

Тема 4. Предмет, об’єкти, завдання, види економічного аналізу та їх 

характеристика 

 

Предмет і об’єкти  економічного аналізу. Основні завдання 

економічного аналізу. Види економічного аналізу, їх класифікація та 

характеристика. 

Питання для самопідготовки за темою 4 

1. Сутнісна характеристика предмета економічного аналізу. 

2. Сутнісна характеристика об’єкта  економічного аналізу. 

3. Сутність видів  економічного аналізу. 

4. Класифікація економічного аналізу. 



Тема 5. Категорійно - понятійна база економічного аналізу 

Філософське трактування категорій і понять. Суть і характеристика 

категорій економічного аналізу. Суть і характеристика понять економічного 

аналізу. Значення категорійно - понятійної бази для методики економічного 

аналізу. 

 

Питання для самопідготовки за темою 5 

1. «Категорія» за філософськими концепціями. 

2. «Поняття» з позицій філософської науки. 

3. Характеристика категорій економічного аналізу. 

4. Характеристика понять економічного аналізу. 

 

 

Тема 6. Метод економічного аналізу як основа його методології 

 

Методологія економічного аналізу. Сутність методу економічного 

аналізу. Елементи методу економічного аналізу та їх характеристика. 

Статика та динаміка методу економічного аналізу.  Методичні прийоми 

економічного аналізу. Еволюція методу і методичних прийомів економічного 

аналізу. 

 

Питання для самопідготовки за темою 6 

1. Методологія економічного аналізу як науки і виду практичної 

діяльності. 

2. Складові  методології економічного аналізу. 

3. Сутність методу економічного аналізу. 

4.  Елементи методу економічного аналізу та їх характеристика. 

5. Методичні прийоми економічного аналізу та їх характеристика. 

 

 

             Тема 7. Принципи економічного аналізу 

             

        Сутність принципів за філософським трактуванням.  Значення 

принципів у формуванні методик економічного аналізу. Класифікація 

принципів економічного аналізу та їх характеристика.  

 

Питання для самопідготовки за темою 7 

 

1. Принципи у філософській науці. 

2. Значення принципів у формуванні методик економічного аналізу.  

3. Класифікація принципів економічного аналізу та їх характеристика.  

4. Взаємозв’язок принципів економічного аналізу. 

 

             Тема 8. Функції економічного аналізу 



        Сутність функцій за філософським трактуванням.  Значення функцій у 

формуванні методик економічного аналізу. Класифікація функцій 

економічного аналізу та їх характеристика. Функція економічного аналізу в 

системі управління. 

 

Питання для самопідготовки за темою 8 

1. Сутність функцій за філософським трактуванням.  

2.  Значення функцій у формуванні методик економічного аналізу 

3.  Класифікація функцій економічного аналізу та їх характеристика.  

4. Функція економічного аналізу в системі управління. 

 

 

8. Форми контролю 

Відповідно до «Положення про екзамени та заліки у здобувачів вищої 

освіти ступеня доктор філософії в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України» затвердженого вченою радою НУБіП 

України 24 травня 2017 року, протокол № 11 із внесеними змінами Вченою 

радою НУБіП України 29 травня 2020 р., протокол №10, видами контролю 

знань здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії є поточний 

контроль, проміжна та підсумкова атестації. 

Поточний контроль для аспірантів денної, вечірньої та заочної форм 

навчання з дисципліни «Теорія і методологія економічного аналізу» 

проводяться у формах: 

1) усне опитування; 

2) виконання поточних контрольних робіт; 

3) захист індивідуального завдання; 

4) бліц-опитування. 

2. Контроль засвоєння матеріалу здійснюється за допомогою тестового 

контролю. 

3. Підсумковий семестворий контроль у формі: 

 письмового заліку – для слухачів денної та заочної форми 

навчання. 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Методологія 

та праксеологія контролю господарської діяльності» визначається як 

середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної теми. 

 
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 ІЗ Залік Всього 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 16 30 100 

 

 

 

 

 

 



9. Контрольні питання 

Перелік питань з дисципліни «Теорія і методологія економічного 

аналізу» 

 

     1.Періодизація розвитку економічного аналізу у науковій літературі. 

2.Зародження економічного аналізу в різних країнах світу. 

3. Розвиток економічного аналізу в епоху середньовіччя. 

4. Початок наукової розробки економічного аналізу.  

5.Виникнення і розвиток наукової школи економічного аналізу в Україні.  

6.Концептуальні основи еволюції економічного аналізу в умовах 

глобалізації. 

7.Концепція збереження і нарощування капіталу. 

8. Концепція підприємницького ризику. 

9. Концепція грошових потоків. 

10. Концепція мікроекономічного аналізу виробничого росту. 

11.Теорія інформації та її використання у теорії та методології 

економічного аналізу. 

12.Теорія інтересів та її використання у теорії та методології економічного 

аналізу. 

13.Теорія вартості та її використання у теорії та методології економічного 

аналізу. 

14.Теорія корисності та її використання у теорії та методології 

економічного аналізу. 

15.Поведінкова теорія та її використання у теорії та методології 

економічного аналізу. 

16.Наукові підходи до управління (школи управління): наукове 

управління; школа людських відносин; біхевіористське вчення; теорія 

„Х” та теорія „У”; організаційні теорії; концепція управління за цілями; 

ситуаційні теорії управління; системні концепції менеджменту; теорію 

„Z”. 

17.Модель впливу ранніх теорій управління на концептуальні підходи в 

обліку та економічному аналізі. 

18.Модель впливу сучасних теорій управління на концептуальні підходи в 

обліку та економічному аналізі. 

19. Предмет і об’єкти  економічного аналізу. 

20. Основні завдання економічного аналізу. 

21. Види економічного аналізу, їх класифікація та характеристика. 

22. Філософське трактування категорій і понять. 

23.Суть і характеристика категорій економічного аналізу. 

24.Суть і характеристика понять економічного аналізу. 

25. Значення категорійно-понятійної бази для методики економічного 

аналізу. 

26. Методологія економічного аналізу. 

27.Сутність методу економічного аналізу. 

28.Елементи методу економічного аналізу та їх характеристика. 



29.Статика та динаміка методу економічного аналізу. 

30.Методичні прийоми економічного аналізу. 

31.Еволюція методу і методичних прийомів економічного аналізу. 

31.Сутність принципів за філософським трактуванням. 

32.Значення принципів у формуванні методик економічного аналізу. 

33.Класифікація принципів економічного аналізу та їх характеристика. 

34.Сутність функцій за філософським трактуванням. 

35.Значення функцій у формуванні методик економічного аналізу. 

36.Класифікація функцій економічного аналізу та їх характеристика. 

37.Функція економічного аналізу в системі управління. 

 
Зразок 

 

НУБіП України          Ф-7.5-2.1.6-20 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

Спеціальність 

071 Облік і 

оподаткування 

Кафедра 

Статистики та 

економічного 

аналізу 

Екзаменаційний 

білет №1 

з дисципліни 

Теорія та 

методологія 

економічного 

аналізу 

Затверджую 

Зав. кафедри 

________________ 

проф. Лазаришина 

І.Д. 

__________2021 р. 

Екзаменаційні запитання 

(максимальна оцінка:10 балів за відповідь на кожне запитання) 
 

1.Характеристика етапів розвитку економічного аналізу як науки та виду практичної 

діяльності.. 

 

2. Сутність методу економічного аналізу. 

Тестові завдання 

(максимальна оцінка:10 балів за відповідь на кожне запитання) 

Питання 1. Виникнення економічного аналізу як виду практичної діяльності відбулося у: 

а) 1 столітті н.е.; 

б) 15 столітті н.е. 

в) 2 тисячолітті до н.е. 

г) 4 тисячолітті до н.е. 

Питання 2. До числа елементів методу економічного аналізу відносяться: 

  а) категоріально-понятійний апарат, метод, принципи аналізу; 

  б) метод і методичні прийоми аналізу; 

  в) функції і прийоми аналізу; 

  г)  категоріально-понятійний апарат, метод, принципи аналізу, функції і прийоми аналізу. 

Питання 3. Функції економічного аналізу в системі управління: 

а) оцінювальна, інформаційна; 

б) діагностична, пошукова; 

в) оцінювально-діагностична, пошукова, регулятивна 

г) оцінювально-діагностична, пошукова, регулятивна, інформаційна 

Питання 4. Принцип – це: 

а) основа, першопричина; 



б) наслідок дії: 

в) умова дії; 

г) обставини дії 

Питання 5. В економічному аналізі виокремлюються принципи; 

а) методологічні; 

б) організаційні; 

в) етичні; 

г) всі вищеперераховані 

Питання 6. Методологія економічного аналізу включає: 

а) категорії і поняття аналізу, методичні прийоми аналізу; 

б) принципи економічного аналізу; 

в) метод і прийоми економічного аналізу; 

г) категорії і поняття, метод і принципи економічного аналізу  

Питання 7. Біхевіористське вчення входить в основу: 

а) концептуальних підходів в управлінні; 

б) концептуальних підходів в обліку; 

в) концептуальних підходів в аналізі; 

г) всі відповіді вірні 

Питання 8. Теорія інтересів використовується у: 

а) теорії економічного аналізу; 

б) методології економічного аналізу; 

в) організації економічного аналізу; 

г) всі відповіді вірні 

Питання 9. Концептуальні засади теорії корисності використовуються в: 

а) а) теорії економічного аналізу; 

б) методології економічного аналізу; 

в) організації економічного аналізу; 

г) всі відповіді вірні 

Питання 10. Початок наукової розробки економічного аналізу датується: 

а) 15 ст. н.е.; 

б) 18 ст. н.е.; 

в) 19 ст. н.е.; 

г)  20 ст. н.е. 

 

10. Методи навчання 

При викладанні дисципліни «Теорія і методологія економічного аналізу» 

передбачається застосування таких методів навчання як: 

1) репродуктивний; 

2) проблемного навчання; 

3) евристичний (частково-пошуковий); 

4) дослідницький. 

Активізація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів здійснюється 

через застосування таких форм навчання, як: 

1) лекція - для розкриття сутності наукових понять, явищ, процесів, логічно 

пов´язаних, об´єднаних загальною темою; 

2) бесіда - для усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже 

наявних за допомогою діалогу; 

3) наочні методи - використання демонстрації та ілюстрації; 



4) проблемний виклад передбачає створення викладачем проблемної 

ситуації, допомогу здобувачам у виділенні та «прийнятті» проблемного 

завдання для активізації мислення здобувачів, яке спрямовано на 

задоволення пізнавального інтересу шляхом отримання нової інформації; 

5) пояснювально-демонстраційний метод - для передання великого масиву 

інформації; 

6) дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників з приводу 

даної теми (питання), а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати 

думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, 

критично підходити до власних поглядів; 

7) кейс-метод - метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності 

спеціалістів і передбачає розгляд проблемних ситуацій у процесі 

вивчення навчального матеріалу; 

8) презентації - виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних результатів роботи з виконання індивідуальних 

завдань; 

9) семінари-конференції, круглі столи 
 

11.  Методичне забезпечення 

Під час навчання дисципліни використовуються такі нормативні 

документи: Господарський кодекс України, Закони України: «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» галузеві закони і 

постанови. Широко застосовуються пociбники, cлoвники, дoвiдники, 

мeтoдичнa, наукова лiтeрaтура; мультимедійні презентації; тести для 

поточного і підсумкового контролю, методичні матеріали для організації 

самостійної роботи здобувачів. 

 

12. Рекомендована література 
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Інформаційні ресурси 

1. www.finance.ua – Фінанси України. 

2. www.dkrs.gov.ua – Державна аудиторська служба України. 

3. www.kmu.qov.ua – Кабінет Міністрів України. 

4. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека імені В.І. Вернадського. 

5. www.minfin.qov.ua – Міністерство фінансів України. 

6. www.rada.qov.ua – Верховна Рада України. 

7. http://apu.com.ua/- Аудиторська палата України. 

 


