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Консультації 

Консультації проводяться за графіком індивідуальних занять зі 

студентами, який розміщено на інформаційному стенді кафедри та 

http://moodle.kntu.kr.ua/mod/forum/discuss.php?d=810 курс 

Економічна діагностика 
Можливі консультації шляхом листування через електронну пошту 

 

1. Анотація до курсу 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є господарська діяльність 

підприємств, кінцеві результати господарювання, які формуються під впливом 

об'єктивних і суб'єктивних чинників, які перебувають в єдності та взаємозв'язку. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Діагностика як інструмент забезпечення ефективного функціонування і 
розвитку підприємства в конкурентному середовищі.  

2. Діагностика потенціалу підприємства та оцінка його стану. 

Економічна діагностика спрямована на оцінку стану економічних об'єктів в умовах 

неповної інформації, дозволяє виявити проблеми розвитку підприємства, на їх підставі 

вибрати показники. які найбільш повно описують ситуацію, розглянути їхній взаємний 

вплив, встановити “вузькі місця”, зафіксувати резерви, визначити перспективні шляхи їх 

вирішення та розробити заходи з усунення несприятливих ситуацій. Результати 

діагностики й запропоновані за ними рекомендації повинні допомогти керівництву в 

практичній розробці гнучкої стратегії розвитку підприємства, покликаної підвищити його 

адаптаційну здатність і стійкість щодо мінливих впливів зовнішнього середовища. 

Важливість питань, що розглядаються навчальною дисципліною «Економічна 

діагностика», полягає в тому, що майбутньому економісту для прийняття оптимальних 

рішень треба знати основні принципи проведення діагностичного дослідження, сутність 

процедур оцінки, їх різноманітність, складність і вплив на ефективність діяльності 

підприємства. 

2. Мета та цілі курсу 
Метою вивчення навчальної дисципліни є забезпечення магістрів комплексом 

теоретичних знань та практичних навиків з основ та методології проведення діагностики 

господарської діяльності та фінансово-економічного стану підприємства, визначення її 

місця в системі управління підприємством. 

Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів сучасних теоретичних 

знань та практичних навичок у розумінні сутності діагностики, принципів та особливостей, 

механізмів її здійснення; підготовка студентів до практичної діяльності, прийняття 

відповідальних та ефективних рішень.  

3. Формат курсу 

Змішаний (blended) 

http://moodle.kntu.kr.ua/mod/forum/discuss.php?d=810


 

4. Результати навчання (компетентності) 
 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні мати:  

- знання місії та функцій економічної діагностики та аналітики в процесі надання бізнес-

консалтингових послуг; 

 знання теоретичних засад застосування методики діагностики стану підприємства; 

- здатність до ефективної організації надання консалтингових послуг на основі аналізу 

зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; 

- здатність до проведення діагностики конкурентного середовища підприємства на 

ринку; 

- здатність до розробки та впровадження управлінських рішень щодо підвищення 

конкурентоспроможності продукції підприємства; 

- знання основних прийомів діагностики стану та використання матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів; 

- знання методики оцінки майна та ринкової вартості підприємства; 

- навички аналізу оцінки економічних результатів функціонування підприємства; 

- здатність до визначення рівня ефективності функціонування підприємства на основі 

діагностування його фінансово-економічного стану; 

- знання економічного механізму діагностики інноваційного потенціалу підприємства; 

- уміння застосовувати принципи проведення управлінської та фінансової діагностики. 

вміти: 

-здійснювати професійне економічне діагностування діяльності підприємства; 

- демонструвати знання методичного апарату з діагностування стану підприємства; 

- аналізувати позиції на ринку найближчих та потенційних конкурентів; 

- визначати конкурентний статус підприємства за допомогою сучасних методик аналізу та 

діагностики; 

-застосовувати навички з визначення конкурентоспроможності продукції; 

-демонструвати уміння організації інформаційних потоків та формування необхідної бази 

фінансових, ринкових та статистичних показників; 

-демонструвати навички ефективного обміну інформацією, комунікацій та зворотного 

зв’язку; 

-застосовувати навички володіння сучасним програмним забезпеченням з економічної 

діагностики та проведення аналізу конкурентного середовища; 

-застосовувати навички діагностики техніко-організаційного рівня виробництва; 

-визначати ефективність використання потенціалу підприємства; 

-демонструвати навички діагностики ефективності зв’язків підприємства із зовнішнім 

середовищем; 

-аналізувати ефективність структури управління підприємством на різних рівнях; 

-застосовувати навички володіння оцінкою ефективності діяльності підприємства за 

допомогою дескриптивних, предикативних та нормативних моделей; 

-проводити інтегровану оцінку фінансового стану підприємства. 

5. Організація курсу 
 

Обсяг навчальної дисципліни 

Види занять Загальна кількість годин 

лекції 14 

практичні заняття 14 

самостійна робота 122 

 

6. Ознаки курсу 
 



Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) 
Нормативний /  

вибірковий  

1 

051 «Економіка» 

Спеціалізація 

«Управління 

персоналом» 

1 вибірковий 

 

7. Політика курсу 
 

Університет – це організація, яка чітко дотримується усіх вимог законодавства, 

стандартів і правил та очікує від своїх студентів відповідної поваги і дотримання правових 

норм. Університет гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно від 

їхнього соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і 

сподівається, що взаємовідносини між самими студентами, студентами і викладачами, а 

також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та 

загальновизнаних принципах культури, моралі і етики. 

Студент старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок 

для задоволення своїх потреб, вимог держави, роботодавців, суспільства. 

 

8. Схема курсу 

Тема 

Кількість год. 

лекції практичні 

заняття 

самостійна 

робота 
Тема 1. Теоретичні та методологічні основи 

діагностики, її значення в системі управління 

підприємством 
1 1 8 

Тема 2. Діагностика конкурентоспроможності 1 1 10 
Тема 3. Діагностика майнового стану і виробничого 

потенціалу підприємства 
1 1 10 

Тема 4. Діагностика оборотних активів 1 1 12 
Тема 5. Діагностика виробничого потенціалу 1 1 10 
Тема 6. Діагностика джерел формування капіталу 

підприємства 
1 1 10 

Тема 7. Діагностика фінансової стійкості 

підприємства 
2 1 10 

Тема 8. Діагностика ліквідності і платоспроможності 

підприємства 
2 1 10 

Тема 9. Аналіз результатів діяльності 1 2 10 
Тема 10. Комплексна діагностика економічної 

безпеки та прогнозування ймовірності банкрутства 
1 1 12 

Тема 11. Діагностика інвестиційної діяльності та 

привабливості підприємства 
1 1 10 

Тема 12. Діагностика кредитоспроможності 

підприємства 
1 2 10 

Всього за семестр 14 14 122 

9. Система оцінювання курсу 
Загальна система 

оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є 

уніфікованою в межах ЦНТУ і визначається Положенням про 

організацію освітнього процесу в ЦНТ, затвердженим Вченою 

радою, протокол № 2 від 30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними 

Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – текст 

розміщений на офіційному веб - сайті університету 

https://pidruchniki.com/88198/menedzhment/sutnist_znachennya_diagnostiki_sistemi_upravlinnya_rol_diagnostiki_upravlinni_konkurentospromozhnistyu#62
https://pidruchniki.com/88198/menedzhment/sutnist_znachennya_diagnostiki_sistemi_upravlinnya_rol_diagnostiki_upravlinni_konkurentospromozhnistyu#62
https://pidruchniki.com/88198/menedzhment/sutnist_znachennya_diagnostiki_sistemi_upravlinnya_rol_diagnostiki_upravlinni_konkurentospromozhnistyu#62
https://pidruchniki.com/88204/menedzhment/diagnostika_konkurentospromozhnosti#73
https://pidruchniki.com/88207/menedzhment/diagnostika_maynovogo_stanu_virobnichogo_potentsialu_pidpriyemstva#81
https://pidruchniki.com/88207/menedzhment/diagnostika_maynovogo_stanu_virobnichogo_potentsialu_pidpriyemstva#81
https://pidruchniki.com/88211/menedzhment/diagnostika_oborotnih_aktiviv#57
https://pidruchniki.com/88216/menedzhment/diagnostika_virobnichogo_potentsialu#66
https://pidruchniki.com/88221/menedzhment/finansova_diagnostika_analiz_formuvannya_kapitalu_finansovoyi_stiykosti#98
https://pidruchniki.com/88221/menedzhment/finansova_diagnostika_analiz_formuvannya_kapitalu_finansovoyi_stiykosti#98
https://pidruchniki.com/88227/menedzhment/diagnostika_finansovoyi_stiykosti_pidpriyemstva#19
https://pidruchniki.com/88227/menedzhment/diagnostika_finansovoyi_stiykosti_pidpriyemstva#19
https://pidruchniki.com/88232/menedzhment/diagnostika_platospromozhnosti_rezultativ_gospodaryuvannya#81
https://pidruchniki.com/88232/menedzhment/diagnostika_platospromozhnosti_rezultativ_gospodaryuvannya#81
https://pidruchniki.com/88237/menedzhment/analiz_rezultativ_diyalnosti#95
https://pidruchniki.com/88244/menedzhment/kompleksna_diagnostika_ekonomichnoyi_bezpeki_otsinyuvannya_investitsiynoyi_privablivosti_kreditospromozhnosti#74
https://pidruchniki.com/88244/menedzhment/kompleksna_diagnostika_ekonomichnoyi_bezpeki_otsinyuvannya_investitsiynoyi_privablivosti_kreditospromozhnosti#74
https://pidruchniki.com/88249/menedzhment/diagnostika_investitsiynoyi_diyalnosti_privablivosti_pidpriyemstva#17
https://pidruchniki.com/88249/menedzhment/diagnostika_investitsiynoyi_diyalnosti_privablivosti_pidpriyemstva#17
https://pidruchniki.com/88254/menedzhment/diagnostika_kreditospromozhnosti_pidpriyemstva#36
https://pidruchniki.com/88254/menedzhment/diagnostika_kreditospromozhnosti_pidpriyemstva#36


http://www.kntu.kr.ua/ 

Вимоги до письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання  

студентами заочної форми навчання письмової контрольної роботи 

за індивідуальним варіантом відповідно до порядкового номера 

студента за списком в навчальних журналах академгрупи. 

Максимальна оцінка роботи – 30 балів. Завдання та вимоги до 

виконання контрольної містяться в Навчально-методичному 

комплексі викладача. 

Вимоги до самостійної 

роботи 

1. Поглиблене вивчення питань тем за методичними вказівками 
викладача. 

2. Систематичне опрацювання лекційного матеріалу, 
запропонованої базової та допоміжної літературу з питань курсу. 

3. Самостійна підготовка до модульного контролю, тестів та заліку. 

У процесі підготовки за темами (питаннями) курсу, що віднесені 

для самостійного опрацювання, студентам слід звернути особливу 

увагу на засвоєння зазначених ключових понять та термінів. 

Обов’язковим вважається ведення студентами робочого конспекту, 

який повинен містити розгорнутий або тезисний огляд питань, що 

віднесені для самостійного опрацювання, а також визначення 
ключових понять і термінів. 

У процесі вивчення курсу для поточного контролю самостійної 

роботи студентів денної форми навчання та якості засвоєння ними 

матеріалу викладач використовує проведення поточного тестування 
та модульного контролю. 

Самостійна робота студентів заочної форми навчання передбачає 

самостійне вивчення окремих питань тем за методичними 

вказівками викладача. Студент повинен опрацювати необхідний 

обсяг навчальної літератури та нормативно-правових актів. У ході 

засвоєння програми курсу, під час підготовки до заліку, студентам 

рекомендується звертатись до першоджерел (міжнародних 

нормативно-правових актів, Конституції України, законів, наказів, 

інструкцій міністерств та інших нормативно-правових документів) і 

до монографічної літератури, в якій висвітлено основні погляди на 

відповідні проблеми, наводяться та аналізуються нормативно-
правові акти. 

Практичні заняття Система оцінювання практичних занять визначена Положенням про 

організацію освітнього процесу в ЦНТУ, затвердженим Вченою 

радою, протокол № 2 від 30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними 

Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – текст 

розміщений на офіційному веб - сайті університету 
http://www.kntu.kr.ua/ 

Умови допуску до 

підсумкового контролю  
Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, 

умови допуску до підсумкового контролю визначаються 

Положенням про рубіжний контроль успішності і сесійну 

атестацію студентів ЦНТУ, затвердженим Вченою радою, 

протокол № 3 від 27.11.2017 р. – текст розміщений на 

офіційному веб - сайті університету http://www.kntu.kr.ua/ 

10. Рекомендована література 
Нормативно-правові акти. 

1. Конституція України.  

2. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості 20 Верховної Ради України. 1996. № 

30. Ст. 141. Дата оновлення: 30.09.2016. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата 

http://www.kntu.kr.ua/
http://www.kntu.kr.ua/
http://www.kntu.kr.ua/


звернення: 03.09.2019).  

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної 

Ради України. 2003. № №18 -22. Ст. 144. Дата оновлення: 10.11.2018. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/card6 (дата звернення: 03.09.2019).  

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради 

України. 2011. № № 13 – 17, Ст. 112. Дата оновлення: 01.01.2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 03.09.2019)  

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради 

України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356. Дата оновлення: 01.01.2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 03.09.2019).  

6. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. №514-VI. Відомості 

Верховної Ради України. 2008. №№ 50-51. Ст. 384. Дата оновлення: 01.10.2018. 

URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (дата звернення: 03.09.2019).  
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