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• Економічна наука переживає сплеск 
інтересу до поведінкових факторів, тобто 

вивчення того, як люди насправді 
приймають рішення.

• Лабораторні експерименти все частіше 
використовуються для вивчення поведінки 

суб’єктів господарювання на ринках, в 
теорії ігор та в інших стратегічних ситуаціях. 



• Зростаючий інтерес до експериментів 
відображений в 2002 у Нобелівській премії, 
яку отримав експериментальний економіст 

Вернон Л.Сміт та експериментальний 
психолог Даніель Канеман. Виникають нові 

дисципліни та наукова література 
(наприклад, поведінкова теорія ігор, 

поведінкове право і економіка, поведінкові 
фінанси, нейроекономіка), і експерименти 

дають основні емпіричні орієнтири для 
розробки в цих галузях.



• Дисципліна «Експериметальний 
економічний аналіз» викладається з метою 

поглиблення теоретичних знань та 
формування практичних навичок, які 

забезпечують професійні компетентності з 
питань проведення наукових досліджень у 
галузі економічного аналізу господарських 

систем. 



• Дисципліна «Експериметальний 
економічний аналіз» покликана об'єднати 
поведінковий підхід з активним навчання в 
класі через кейси. Ця дисципліна в кожній з 

тем містить одну гру і пов'язаний з нею 
аналіз результатів. Набір ігор є від простих 
економічних ситуацій, наприклад, аналіз 
ринків або аукціонів, до багаторівневих 
вправ, які аналізують кілька пов'язаних 

економічних ідей. 



• Головна мета вивчення дисципліни 
«Експериметальний економічний аналіз» 
полягає у формуванні теоретичних знань і 
набутті практичних навичок з організації та  

проведення економічного 
експериментального аналізу, а також 

використання його результатів, як 
інформаційної бази прийняття ефективних 

управлінських рішень.



• Експериментальний економічний аналіз можна 
визначити як напрямок економічної науки, 

присвячений використанню методу 
контрольованого експерименту з метою тестування 

економічних теорій і вивчення поведінки 
економічних суб’єктів. Економічний експеримент є 

штучним відтворенням економічних процесів і явищ 
з метою їхнього вивчення у найбільш сприятливих 

умовах та подальших практичних змін. 
Експерименти можуть проводитись як на мікро-, так 

і на макрорівнях, як за умов ринкової, так і 
директивної економіки.



Групи проблемних питань дисципліни: 
• Основні поняття: рішення, теорія ігор і рівновага на ринку.

• Експерименти щодо індивідуальних рішень.

• Експерименти теорії ігор: вартість і інтуїтивні протиріччя.

• Ринкові експерименти 

• Методологічні аспекти побудови експериментальних досліджень в 
мікроекономічних системах.

• Торги і справедливість. Громадський вибір.

• Стратегічна взаємодія в світлі теорії ігор: прикладне значення, види 
ігор, рівновага Неша.

• Поняття персоніфікованого соціального обміну в 
експериментальній економіці: ігри на довіру, ультимативні та 
диктаторські ігри.

• Експериментальна перевірка функціональних гіпотез: чинники 
грабіжницького ціноутворення та дискримінації, основні постулати 
теорії суспільних благ.

• Експериментальна перевірка поведінки фінансових ринків.



АНАЛІТИКИ БУЛИ, Є І БУДУТЬ …
ТАМ, ДЕ Є ВЕЛИКІ ГРОШІ!
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Software 

Developer

160 000 $

Big Data 

Manager/ВА

150 000 $

Internal 

Auditor

80 000 $

Accountant

75 000 $

Auditor

100 000 $

https://money.usnews.com/careers/best-
jobs/rankings/the-100-best-jobs

Найбільш 
оплачувані 
професії в 
галузі 
економіки

https://money.usnews.com/careers/best-jobs/rankings/the-100-best-jobs
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Аудит сприяє:

1. Підвищенню довіри до СЕО.

1. Вартості бізнесу"

Аудит сприяє підвищенню довіри 

до СЕО та вартості бізнесу



ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ

 Державна аудиторська служба України

 Рахункова палата України

 ТОВ «Мідленд Девелопмент Україна»

 ТОВ «Грант Торнтон Легіс»

 ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»

 ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ»

 Russell Bedford RCG

 ТОВ «Аудиторська фірма «Ентузіаст-Аудит»

 ТОВ «Консалтингова компанія «Голден Траст»

 ТОВ «КВ АЙТІ СОЛЮШН»

 ТОВ «Аудиторська фірма «Київська Аудиторська Служба»

 ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед»

 ТОВ «ОЛАМ Україна»

 Аудиторська фірма «Альта»



Facebook: кафедра фінансового

аналізу та аудиту КНТЕУ



Дякуємо!

До зустрічі!
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