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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ  
(до 1000 друкованих знаків)  

Дисципліна «Теорія і методологія економічного аналізу» відноситься до навчальних 

дисциплін, вивчення яких забезпечує майбутніх докторів філософії теорією і методологією 

аналітичного дослідження економічних явищ, процесів, результатів, які становлять зміст 

господарської діяльності економічних субєктів і є передумовою системних науково-

обґрунтованих  управлінських рішень.  

Метою навчальної дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти новітніх 

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. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ  

Тема  

Години  
(лекції / 

лабораторні, 

практичні, 

семінарські)  

Результати навчання  Завдання  Оцінювання  

  3 семестр    

  Розділ 1    

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4363


Тема 1. Еволюція 

розвитку економічного 

аналізу як науки та виду 

практичної діяльності 

Тема 2.  Концепції 

економічного аналізу 

Тема 3. Взаємозв’язок 

концептуальних підходів 

в управлінні, 

економічному аналізі та 

обліку 

Тема 4. Предмет, 

об»єкти, завдання, види 

економічного аналізу та 

їх характеристика  

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

 

 

4/4 

   Глибоко розуміти 

теорію, методики у сфері 

аналізу та вміти їх 

застосовувати для 

ідентифікації наукових 

гіпотез та їх 

обґрунтування і реалізації 

у власних наукових 

дослідженнях та у 

викладацькій діяльності.        

Проводити системні 

наукові дослідження 

теорії аналізу при 

вивченні процесів та 

явищ у національній 

економіці на принципах 

академічної культури і 

доброчесності. 

 Вміти здійснювати 

пошук, обробку, 

інтерпретацію інформації 

з різних джерел для 

продукування власних 

наукових ідей та 

практично-орієнтованих 

інноваційних пропозицій 

у сфері аналізу.  

Демонструвати навички 

самостійного 

продукування власних 

наукових ідей із 

застосуванням 

статистичних методів 

аналізу. 

 Вміти розробляти та 

реалізовувати наукові 

проекти і програми в 

сфері аналізу та 

міждисциплінарних 

галузях управління і 

адміністрування. 

 Вміти виявляти і 

вирішувати наукові 

задачі та проблеми у 

галузях економіки на 

основі знання 

теоретичних положень 

економічного аналізу. 

 

Здача  

практичних 

робіт.  

Написання 

тестів.  

Виконання 
самостійної 

роботи  

(в.т.ч. в 
elearn)  

Розв’язок 

задач та  

кейсових 

завдань  

Виконання та 
здача  

практичних 

робіт та  

самостійних 
робіт у  

розрізі  

кожної теми 
згідно з  

журналом  

оцінювання в 

eLearn.  

     



 Розділ 2    

Тема 5. Категорійно-

понятійна база 

економічного аналізу.  

Тема 6. Метод 

економічного аналізу як 

основа його методології 

Тема 7. Принципи 

економічного аналізу 

Тема 8. Функції 

економічного аналізу 
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Глибоко розуміти  

методологію, принципи, 

функції, методики у сфері  

аналізу та вміти їх 

застосовувати для 

ідентифікації наукових 

гіпотез та їх 

обгрунтування і 

реалізації у власних 

наукових дослідженнях 

та у викладацькій 

діяльності. 

Проводити системні 

наукові дослідження  

методології аналізу при 

вивченні процесів та 

явищ у національній 

економіці на принципах 

академічної культури і 

доброчесності. 

 Вміти здійснювати 

пошук, обробку, 

інтерпретацію інформації 

з різних джерел для 

продукування власних 

наукових ідей та 

практично-орієнтованих 

інноваційних пропозицій 

у сфері аналізу. 

Демонструвати навички 

самостійного 

продукування власних 

наукових ідей із 

застосуванням 

статистичних методів 

аналізу у сфері аналізу. 

 Вміти розробляти та 

реалізовувати наукові 

проекти і програми в 

сфері аналізу та 

міждисциплінарних 

галузях управління і 

адміністрування. 

 Вміти виявляти і 

вирішувати наукові 

задачі та проблеми у 

галузях економіки на 

основі знання 

методології, принципів, 

функцій економічного 

аналізу. 

 

Здача  

практичних 

робіт.  

Написання 

тестів.  

Виконання 

самостійної 

роботи  

(в.т.ч. в 
elearn)  

Розв’язок 

задач та  

кейсових 

завдань  

Виконання та 

здача  

практичних 
робіт та  

самостійних 

робіт у  

розрізі  

кожної теми 
згідно з  

журналом  

оцінювання в 

eLearn.  



 Всього за 1 семестр    70  

Екзамен        30  

 Всього за курс    100  

  

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ  

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання:  

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За порушення академічної 

доброчесності здобувачі освіти можуть бути відправлені на повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен) або повторне 

проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. Списування під час модульних робіт заборонено (в тому 

числі із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи повинні 

мати коректні текстові посилання на використану літературу  

Політика щодо 

відвідування:  

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету)  

  

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ  

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали  

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків  

екзаменів  заліків  

90-100  відмінно  зараховано  

74-89  добре  

60-73  задовільно  

0-59  незадовільно  не зараховано  

  


