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Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 
розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у 
режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, 
Viber, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити потребує базових знань з економічної теорії, вищої та 
прикладної математики, інформатики, економетрики та 
оптимізаційних методів і моделей, економіки підприємства, 
менеджменту, інформаційних систем та технологій. 

 
 

1. Мета і завдання дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна діагностика та 

інформаційні технології» є формування у здобувачів системи спеціальних 
теоретичних знань, умінь та практичних навичок щодо використання 
методичного апарату економічного діагностування для визначення стану 
суб’єкта господарювання і формування аналітичної інформації, необхідної для 
прийняття своєчасних та обґрунтованих управлінських рішень. 

 



Завдання вивчення дисципліни «Економічна діагностика та 
інформаційні технології»: надання базових знань щодо різних видів 
економічної діагностики та особливостей їх проведення залежно від цілей та 
напрямів; опанування комплексу спеціальних методів і моделей, а також 
сучасних програмних продукти, що використовуються при проведенні 
комплексної діагностики фінансового стану підприємства; набуття навичок 
здійснення аналізу та використання результатів проведених досліджень для 
підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. 

 
2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен отримати: 

 
Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
ЗК 5. Здатність працювати в команді; 
ЗК 6. Здатність розробляти та управляти проєктами; 
ЗК 7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
ЗК 8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 
ЗК 10. Здатність удосконалювати й розвивати професійний та 

інтелектуальний  рівні в умовах становлення нової економіки. 
ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні компетентності 
СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 
пов’язаних з цим управлінських рішень; 

СК 3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 
науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних 
економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки; 

СК 4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи 
та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні 
встановленим потребам дослідження; 

СК 5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та 
людського розвитку; 

СК 6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 
розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 
розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси; 

СК 7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 
розвитку суб’єктів господарювання; 

СК 9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 
виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері; 

СК 10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-
економічних систем; 



СК 11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 
здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення; 

СК 12. Здатність здійснювати професійну та дослідницьку діяльність у 
сфері економіки праці та управління персоналом; 

СК 15. Здатність визначати економічні тренди (в умовах нової економіки) 
та стратегічні пріоритети розвитку економічних  систем в контексті  соціальної 
відповідальності та сталого розвитку суспільства. 

Програмні результати навчання 
ПРН 1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-

практичних проблем; 
ПРН 4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних 

дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-
економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень; 

ПРН 7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 
обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових 
і прикладних досліджень; 

ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-
аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних 
завдань; 

ПРН 10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване 
програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні 
соціально-економічними системами; 

ПРН 11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-
економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем 
та процесів; 

ПРН 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 
суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. 

 
 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
 
 
 
 
 



 
4. Програма навчальної дисципліни 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин Завдання 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти діагностики 
конкурентоспроможності та управлінської діяльності підприємства 

1 Тема 1. Економічна діагностика: 
сутність, призначення, характеристика 
Сутність економічної діагностики. Види 
економічної діагностики. Інструментарій в 
економічній діагностиці. Методи 
діагностичних досліджень. 

9 Контрольні 
запитання, 
опрацювання 
індивідуальних тем, 
завдання, тести 

2 Тема 2. Економічна діагностика на 
регіональному та галузевому рівнях 
Економічна діагностика розвитку регіонів 
України. Виділення ключових чинників 
успіху в галузі та їх оцінка. Чинники, що 
ґрунтуються на науково-технічних 
перевагах, організації виробництва, 
маркетингових нововведеннях. 
Узагальнення отриманих результатів за 
попередніми етапами. Оцінка 
привабливості та перспектив розвитку 
галузі. Методи діагностики галузей. Аналіз 
можливостей структурних трансформацій. 

9 Контрольні 
запитання, 
опрацювання 
індивідуальних тем, 
завдання, тести 

3 Тема 3. Діагностика конкурентного 
середовища підприємства 
Діагностика зовнішнього середовища 
непрямого впливу. Діагностика 
зовнішнього середовища безпосереднього 
впливу. Методики діагностики галузі. 
Оцінка конкурентного середовища галузі. 
Галузеві ключові фактори успіху. Аналіз 
привабливості галузі та визначення її 
перспектив. 

10 Контрольні 
запитання, 
опрацювання 
індивідуальних тем, 
завдання, тести 

4 Тема 4. Діагностика 
конкурентоспроможності підприємства 
та продукції 
Конкурентоспроможність підприємства: 
сутність і методологічні проблеми 
визначення. Визначення 
конкурентоспроможності методом, 
заснованим на теорії ефективної 
конкуренції. Оцінка конкурентної позиції 
фірми методом конкурентних переваг. 
Конкурентний статус фірми і його оцінка. 
Порівняльний аналіз 
конкурентоспроможності підприємств 
(рейтингова оцінка). SWOT-аналіз 
підприємства як діагностична процедура. 
Конкурентоспроможність продукції: суть, 
показники визначення. Діагностика 

10 Контрольні 
запитання, 
опрацювання 
індивідуальних тем, 
завдання, тести 



показників конкурентоспроможності 
продукції. Фактори 
конкурентоспроможності товарів, їх 
діагностика. Методи оцінки 
конкурентоспроможності продукції. 

5 Тема 5. Управлінська діагностика 
Управлінська діагностика: сутність, 
алгоритм діагностичного обстеження. 
Діагностика структури управління. 
Характеристика структури та якості 
управлінського персоналу. Інформаційно-
технологічна діагностика процесів 
управління. 

12 Контрольні 
запитання, 
опрацювання 
індивідуальних тем, 
завдання, тести 

6 Тема 6. Діагностика потенціалу 
підприємства та економічної культури 
Сутність потенціалу підприємства. Методи 
і форми діагностики потенціалу 
підприємства. Діагностика потенціалу 
підприємства на основі рейтингового 
аналізу. Культура підприємства: її сутність 
та значення. Особливості й механізм 
діагностики економічної (корпоративної) 
культури підприємства. 

10 Контрольні 
запитання, 
опрацювання 
індивідуальних тем, 
завдання, тести 

Змістовий модуль 2. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства та 
використання інформаційних технологій 

7 Тема 7. Діагностика майна та ринкова 
ціна підприємства 
Сутність та концептуальні підходи до 
майнової оцінки підприємства. Витратна 
оцінка майна та підприємства. Аналогова 
оцінка підприємства. Дохідний підхід до 
оцінки бізнесу. 

10 Контрольні 
запитання, 
опрацювання 
індивідуальних тем, 
завдання, тести 

8 Тема 8. Фінансова діагностика 
Сутність фінансової діагностики. 
Діагностика фінансового стану 
підприємства. Діагностика банкрутства. 

10 Контрольні 
запитання, 
опрацювання 
індивідуальних тем, 
завдання, тести 

9 Тема 9. Діагностика економічної 
безпеки підприємства 
Сутність економічної безпеки. Діагностика 
рівня економічної безпеки підприємства. 

10 Контрольні 
запитання, 
опрацювання 
індивідуальних тем, 
завдання, тести 

10 Тема 10. Діагностика ризику 
Підприємництво і ризик. Види 
економічних ризиків на сучасному 
підприємстві. Аналіз ризику. Процедура 
оцінки агрегованого ризику діяльності 
підприємства. 

10 Контрольні 
запитання, 
опрацювання 
індивідуальних тем, 
завдання, тести 

11 Тема 11. Комп’ютерна діагностика 
Використання методів статистичної 
обробки даних на ПК. Оцінка зв’язку між 
економічними показниками. Операційний 

10 Контрольні 
запитання, підготовка 
мультимедійної 
презентації, тести 



аналіз на ПК. 
12 Тема 12. Інформаційні системи та їх 

значення для економічної діагностики 
Інформаційні системи: характеристика, 
етапи розвитку. Класифікація та структура 
інформаційних систем. Автоматизовані IС 
у фінансових і банківських установах. 
Принципи створення і функціонування ІС 
у фінансово-кредитних установах. 

10 Контрольні 
запитання, 
опрацювання 
індивідуальних тем, 
завдання, тести 

 Разом 120  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
Протягом семестру здобувач вищої освіти може отримати максимум 100 

балів, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний 
контроль – 50 балів. По поточному контролю здобувач може набрати бали за 
активність на лекційних та практичних заняттях, виявлення рівня підготовки 
здобувачів із зазначеної теми під час опитування, тестування, презентації 
індивідуальних завдань, вирішення практичних задач. 

Критерії оцінки заліку: 
- «зараховано» – здобувач вищої освіти має стійкі знання про основні 

поняття дисципліни, може сформулювати взаємозв’язки між поняттями. 
- «не зараховано» – здобувач вищої освіти має значні пропуски в знаннях, 

не може сформулювати взаємозв’язку між поняттями, що вивчаються в курсі, 
не має уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчається. 
При виставленні загальної оцінки за іспит враховуються результати навчальної 
роботи здобувача протягом семестру. 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для заліку 

90 – 100 А  
 

зараховано 
82-89 В 
74-81 С 
64-73 D 
60-63 Е 

35-59 FX не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
 

6. Рекомендовані джерела інформації 
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1. Економічна діагностика : підруч / В. Л. Дикань, І. В. Токмакова, 
В. О. Овчиннікова та ін. Харків : УкрДУЗТ, 2022. 284 с. 
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