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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень

Галузь знань

07 управління та адміністрування

Спеціальність

071 облік і оподаткування

Кількість кредитів

4

Загальна кількість годин:

120

•

Аудиторні

20

•

Самостійна робота

100

У складі аудиторних годин:
•

Лекції

10

•

Практичні

10

Курс, на якому викладається дисципліна

І курс

Вид підсумкового контролю

Залік

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою вивчення дисципліни є поглиблення наукових знань та умінь
застосування аналітичного інструментарію в управлінні та адмініструванні,
набуття навиків критичного осмислення, аналізу та узагальнення існуючих
наукових досліджень та підготовки власних наукових розробок з елементами
наукової новизни.
Завданням дисципліни є надання сучасних науково-теоретичних та
методологічних знань з питань:
сучасних прийомів та методів дослідження економічних явищ та
процесів;
функціональної

сфери

застосування

відповідних

аналітичних досліджень залежно від цілей та завдань дослідження;

прийомів
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методики

побудови

матриць

«Маркон»,

BCG,

McKinsey

для

розв’язання типових аналітичних задач, вирішуваних на основі матричного
аналізу;
правил та методичних підходів зведення одиничних показників у
відповідні

інтегральні

показники

для

проведення

рейтингових

та

узагальнюючих оцінок.
Досягнення визначених завдань передбачає використання таких
інноваційних навчальних технологій:
- при проведенні лекцій: проблемні лекції, розгляд окремих
дискусійних питань;
- при проведенні практичних занять: круглі столи, робота в малих
творчих групах, розгляд ситуаційних завдань, дискусії в малих творчих
групах, виконання кейсових завдань.
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:
Розуміння сучасних прийомів та методів дослідження економічних
явищ та процесів.
Розуміння функціональної сфери застосування відповідних прийомів
аналітичних досліджень залежно від цілей та завдань дослідження.
Володіння методикою побудови матриць «Маркон», BCG, McKinsey
для розв’язання типових аналітичних задач, вирішуваних на основі
матричного аналізу.
Знання

правил

та

методичних

підходів

зведення

одиничних

показників у відповідні інтегральні показники для проведення рейтингових
та узагальнюючих оцінок
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Програмні результати навчання:
вміти

правильно

використовувати

прийоми

елімінування

при

проведенні факторного аналізу зміни окремих показників у детермінованих
функціональних залежностях;
вміти проводити оцінку теперішньої та майбутньої вартості грошей у
часі для оцінки ефективності інвестиційних проектів;
вміти
детерміновані

проводити
факторні

декомпозиційний
системи,

володіти

аналіз

та

моделювати

прийомами

подовження,

розширення та скорочення факторних моделей;
вміти

використовувати

одержані

знання

y

науково-дослідній

діяльності та оперувати статистичними та обліково-аналітичними базами
даних.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЛЕКЦІЇ
Тема 1. Сучасні прийоми та методи дослідження економічних явищ та
процесів.
Тема 2. Функціональні сфери застосування відповідних прийомів
аналітичних досліджень залежно від цілей та завдань дослідження.
Тема 3. Методика побудови матриць «Маркон», BCG, McKinsey для
розв’язання типових аналітичних задач, вирішуваних на основі матричного
аналізу.
Тема 4. Правила та методичні підходи зведення одиничних
показників у відповідні інтегральні показники для проведення рейтингових
та узагальнюючих оцінок.
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Практичні заняття передбачають проведення наукової конференції
аспірантів за темами курсу, що включає наукові доповіді, наукову дискусію,
відповіді на питання та обговорення за тематикою курсу. Індивідуальна
тематика наукових доповідей обирається аспірантами та подається викладачу
по завершенню лекції.
Тематика наукових конференцій визначається у межах наукових
напрямів:
1. Сучасні прийоми та методи дослідження економічних явищ та
процесів.
2.

Функціональні

сфери

застосування

відповідних

прийомів

аналітичних досліджень залежно від цілей та завдань дослідження.
3. Методика побудови матриць «Маркон», BCG, McKinsey для
розв’язання типових аналітичних задач, вирішуваних на основі матричного
аналізу.
4. Правила та методичні підходи зведення одиничних показників у
відповідні

інтегральні

показники

для

проведення

рейтингових

та

узагальнюючих оцінок.
САМОСТІЙНА РОБОТА
Передбачає

підготовку

аспіранта

до

виступу

на

наукових

конференціях (розробка наукової доповіді та презентації за визначеною
темою, підготовка до доповіді, обговорення, відповідей на запитання).
МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Під час викладання курсу використовуються методи організації та
здійснення навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання й
мотивації

навчально-пізнавальної

діяльності,

методи

контролю
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(самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, взаємокорекції) за
ефективністю навчально-пізнавальної діяльності, інтегровані (універсальні)
методи.
Для полегшення засвоєння матеріалу використовуються технічні
засоби.
Технічні засоби для проведення аудиторних занять
Назва теми
Тема 1. Сучасні прийоми та методи дослідження
економічних явищ та процесів.
Тема 2. Функціональні сфери застосування
відповідних прийомів аналітичних досліджень
залежно від цілей та завдань дослідження.
Тема 3. Методика побудови матриць «Маркон»,
BCG, McKinsey для розв’язання типових
аналітичних задач, вирішуваних на основі
матричного аналізу.
Тема 4. Правила та методичні підходи зведення
одиничних показників у відповідні інтегральні
показники для проведення рейтингових та
узагальнюючих оцінок.

Технічні засоби
Проектор з комплектом
слайдів
Проектор з комплектом
слайдів
Проектор з комплектом
слайдів, калькулятор
Проектор з комплектом
слайдів, калькулятор

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль складається з поточного контролю виконання самостійної
роботи, та підсумкового контролю у вигляді заліку.
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Поточний контроль включає контроль виконання самостійної роботи
в процесі практичних занять – наукових конференцій.
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Підсумковий контроль у вигляді заліку.
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