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ВСТУП 
 

Дисципліна «Економічна діагностика» вивчає процес визначення стану 

підприємства як економічної організації через кількісні параметри та якісні 

характеристики його функціонування. Вона належить до циклу професійно 

орієнтованих дисциплін за фаховим спрямуванням «Менеджмент». 

Основна мета дисципліни — формування системи знань, умінь і навичок 

щодо використання методичного апарату економічного діагностування для 

визначення стану підприємства. Ця сфера професійних робіт фахівця набуває 

особливого значення нині, у період системних трансформацій економіки 

України. Для прийняття підприємствами стратегічних рішень у конкурентному 

середовищі потрібні якісно нові аналітичні обґрунтування. Підготовка їх 

фахівцями та професіоналами-економістами вимагає належного методичного 

забезпечення, а також відпрацювання навичок у процесі підготовки відповідних 

працівників та керівників нової генерації. 

Предмет дисципліни: загальні закономірності, принципи визначення 

стану підприємства; розвиток потенціалу підприємств в ринкових умовах.. 

Програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» розроблена 

на основі: 

- ГСВОУ МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за 

спеціальністю 6.050200 - “Менеджмент організацій”, напряму підготовки 0502 

– “Менеджмент”( з 2006 р. напрям 6.030601 – “Менеджмент”). 

- ГСВОУ МОНУ «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 

за спеціальністю 6.050200 - “Менеджмент організацій”, напряму підготовки 

0502 – “Менеджмент”( з 2006 р. напрям 6.030601 – “Менеджмент”). 

-  СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 

6.050200 - “Менеджмент організацій”, 2006 р. 

Програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» схвалена 

кафедрою менеджменту і маркетингу в міському господарстві протокол № 1 від 

29.08.2008 р. та Вченою радою факультету Менеджменту протокол № 1 від 

3.09.2008 р. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 

 

Мета вивчення полягає у формуванні сучасного управлінського мислення 

та системи спеціальних знань у галузі менеджменту та маркетингу, формування 

розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, набуття 

умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних 

управлінських рішень; просування товарів на ринку з урахуванням задоволення 

потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства. 

Предмет вивчення дисципліни: загальні закономірності, принципи 

визначення стану підприємства; розвиток потенціалу підприємств в ринкових 

умовах. 

Завдання дисципліни – формування у студентів знань, необхідних для 

вирішення фахових питань. Опанування предметом «Економічна діагностика» 

значно розширює життєві можливості бакалаврів: 

- формує економічну і правову культуру, завдяки чому вони можуть 

швидше адаптуватися в умовах ринкової економіки; 

- надає інформацію про зовнішнє середовище підприємств; 

- надає спеціальні знання і навички з організаційного проектування, 

функціонального управління підрозділами підприємств різних форм власності, 

виробничого і підприємницького менеджменту; управління маркетингом 

тощо; 

- вчить управляти соціально-психологічною підсистемою підприємства; 

- дає можливість проводити маркетингові дослідження ринку продукції 

або послуг; 

-  навчає аналізувати і оцінювати ефективність управлінських рішень; 

- сприяє формуванню самодостатньої та соціально адаптованої 

особистості. 
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Навчальна дисципліна «Економічна діагностика» належить до циклу 

вибіркових дисциплін за напрямком 0502 – “Менеджмент”, спеціальності 

6.050200 - “Менеджмент організацій”. 

Таблиця 1.1 - Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки  

бакалавра 

Перелік дисциплін, на які безпосередньо 

спирається вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких 

безпосередньо спирається на дану 

дисципліну 

1. Економічна теорія 

2. Економіка підприємства 

3. Фінанси 

 

1. Фінансовий менеджмент  

2. Стратегічне управління  

3. Управління потенціалом 

підприємства 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

 

Модуль 1. «Економічна діагностика»   (1,5/54) 

ЗМ 1.1. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА 

        ECTS – 0,5; годин – 18 

Тема 1. Діагностика конкурентного середовища підприємства 

Методичні особливості проведення діагностики галузі. Зміст та 

інформаційна база дослідження. Первинна та вторинна інформація. Алгоритм 

проведення дослідження за методикою М. Портера. Порядок проведення 

діагностики. Визначення профілю галузі. 

Діагностика сил конкуренції. Основні сили конкуренції за 

М. Портером. Оцінка інтенсивності суперництва на «центральному рингу»; 

чинники інтенсивності. Потенційні конкуренти, аналіз імовірності 

входження в галузь. Економічні можливості постачальників ресурсів і 

покупців (споживачів) продукції галузі. 

Оцінка конкурентних позицій підприємств — основних суперників. 

Карта стратегічних груп як основний діагностичний спосіб визначення 

конкурентних позицій суперників. Вибір стратегічних змінних. Оцінка 
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результатів побудови. Аналіз найближчих конкурентів; майбутні цілі й поточна 

стратегія, припущення і можливості. 

Оцінка перспектив розвитку галузі. Виділення провідних чинників успіху 

в галузі, їх оцінка. Чинники, що ґрунтуються на науково-технічних перевагах, 

організації виробництва, маркетингових нововведеннях.  

Узагальнення отриманих результатів за попередніми етапами. Оцінка 

перспектив розвитку галузі. Аналіз можливостей структурних трансформацій. 

Тема 2. Діагностика конкурентоспроможності підприємства 

Конкурентоспроможність підприємства: сутність, проблеми визначення й 

оцінки. Поняття конкурентоспроможності підприємства. Еволюція поглядів 

щодо джерел конкурентних переваг. Оцінка конкурентоспроможності 

підприємства за М. Портером. Ринкова конкурентоспроможність. 

Конкурентний статус підприємства, його оцінка. Конкурентний статус 

у визначенні І. Ансоффа, методичні аспекти обчислення його рівня. Межі 

значень показника КСП. Взаємозалежність конкурентних переваг і 

конкурентного статусу підприємства. 

SWOT-аналіз підприємства. Загальна оцінка методичного підходу. 

Перелік і характеристика чинників, що визначають сильні та слабкі сторони 

підприємства, можливості й загрози. 

Порівняльна діагностика конкурентоспроможності підприємств-

суперників. Методичні підходи до порівняння суперників, використання 

провідних чинників успіху в галузі. Процедура оцінки. Особливості оцінки 

вагомості чинників. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності: переваги й 

недоліки. 

Тема 3. Оцінка конкурентоспроможності продукції 

Конкурентоспроможність продукції: сутність і особливості оцінки. 

Основні аспекти визначення конкурентоспроможності продукту: корисність, ціна 

споживання та здатність пропозиції. Особливості оцінки 

конкурентоспроможності продукції порівняно з конкурентоспроможністю 

підприємства. Інформаційна база оцінки. 
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Процедура оцінки конкурентоспроможності промислової продукції. 

Основні етапи оцінки, завдання кожного з них. Особливості вибору аналогів та 

базових зразків. Склад ціни споживання. Інтегральна оцінка 

конкурентоспроможності виробу. 

Характеристика поширених методичних підходів, що використовуються 

для сільськогосподарської техніки, побутових приладів тощо. 

Зведена оцінка конкурентоспроможності продукції і 

конкурентоспроможності підприємства. Експертний вибір відмітних ознак 

виробу та їх оцінка. Особливості визначення рангів та зважених оцінок. 

Обчислення загальних показників та їх аналіз. 

 

ЗМ 1.2. ДІАГНОСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВ 

        ECTS – 1,0; годин – 54 

Тема 4. Діагностика потенціалу підприємства 

Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства. Оцінка 

потенціалу підприємства за окремими різновидами ресурсів (трудовий, 

капітальний, інформаційний, науковий) та їх поєднань у техніко-технологічних 

системах виробництва продукції. Статичний та динамічний підходи до оцінки 

потенціалу економічної організації. Метод кращих показників для оцінки 

наукових інновацій і нововведень. 

Гнучкість виробничої системи та її діагностика. Поняття гнучкості 

виробничої системи та її залежність від ступеня мінливості технології. 

Стабільна, продуктивна і мінлива технології та їх взаємозв’язок з 

різноманітністю продукції. Оцінка рівня різноманітності продукції як база 

визначення гнучкості. Склад затрат для оцінки гнучкості. Кількісні параметри 

показника гнучкості. 

Оцінка техніко-організаційного рівня стабільного виробництва. 

Методичні підходи до оцінки ТОР, склад показників, методи обчислення і 

оцінки. Показники, що характеризують рівень продукції, рівень технології, 

механізації і автоматизації праці, управління, процедура діагностики. 

Вітчизняний досвід оцінки ТОР, раціональні межі його використання. 
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Тема 5. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу 

Підприємство як майновий комплекс. Статична і динамічна концепції 

підприємства та їх відображення у методичних підходах до оцінки майна. 

Затратна оцінка майна. Ціна майна, що «входить» у баланс і «виходить» з 

балансу. Фізичне, функціональне, технологічне і економічне старіння майна і 

врахування його зношеності у відновній оцінці. Ліквідаційна оцінка майна 

підприємства-банкрута. 

Справжня економічна вартість підприємства як цілісного майнового 

комплексу. Проблема ринкової оцінки майна та її розв’язання в сучасній 

економіці. Задачі оцінки: фіскальна, захисту прав власності. Основні методичні 

підходи до ринкової оцінки підприємства як цілісного майнового комплексу, 

що приносить дохід; їх загальна характеристика. 

«Дохідні» методи оцінки майна. Метод капіталізації доходу, сфера його 

раціонального використання. Показники чистого прибутку й грошового потоку 

як основа оцінки. Проблеми використання методу: визначення чистого доходу 

й вибір ставки дисконтування. 

Метод дисконтування майбутнього доходу. Проблеми прогнозування 

грошових потоків, їх розв’язання. Модель САРМ і обчислення ставки 

дисконтування. Ринкові порівняння і аналогова оцінка підприємства. 

Гудвіл і його оцінка. Поняття гудвілу і методичні підходи до його оцінки. 

Метод надлишкових прибутків як сукупна оцінка активів. Метод роялті для 

оцінки нематеріальних активів. Оцінка активів, по яких немає сформованого 

ринку, — метод створення. 

Тема 6. Управлінська діагностика 

Сутність управлінської діагностики та організація її проведення. 

Управлінська діагностика як особлива дослідницька діяльність. Своєрідність 

проведення діагностики й можливостей використання попередніх результатів. 

Систематизація інформації для дослідження. 

Діагностика структури управління та якості управлінських рішень. 

Ознайомлення з формальною організаційною структурою, визначення її типу. 
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Оцінка відповідності оргструктури стратегії підприємства. Оцінка параметрів: 

гнучкості, надійності, оперативності, якості рішень. 

Оцінка зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем. Основні 

контрагенти підприємства, оцінка взаємозв’язків. Діагностика зовнішнього 

середовища підприємства. Аналіз зв’язків з органами місцевої влади і 

самоврядування. Екологічні чинники, оцінка їх впливу. 

Оцінка загальних результатів діяльності підприємства. Критерії і 

показники, що використовуються для загальної діагностики системи 

менеджменту підприємства. Загальна ефективність діяльності як ступінь 

досягнення цілей. Інформаційні технології та оцінка ефективності їх 

використання. 

Тема 7. Фінансова діагностика 

Основні моделі фінансової діагностики, їх характеристика. Дескриптивні, 

предикативні і нормативні моделі фінансової діа- 

гностики, їх сутність, особливості і сфера використання. Методичні проблеми 

дескриптивних моделей. Побудова системи аналітичних коефіцієнтів, методика 

їх обчислення і способи оцінки. Предикативні моделі у прогнозуванні 

майбутнього фінансового стану. 

Система показників фінансового стану підприємства. Діа- 

гностика за показниками ліквідності, фінансової стійкості, обіговості, 

рентабельності. Використання програмних комп’ютерних продуктів для оцінки 

фінансового стану підприємства. Життєвий цикл підприємства і тенденції у 

значеннях певних груп показників фінансового стану. 

Інтегрована оцінка фінансового стану підприємства. Процедури 

синтезування одиничних та групових показників, способи їх оцінки. 

Різноманітність підходів до оцінки фінансового стану з урахуванням специфіки 

замовника. Використання середньозважених величин з урахуванням їх 

значимості. Алгоритм порівняльної оцінки результатів фінансово-господарської 

діяльності підприємства (за А. Шереметом), його переваги і недоліки.  
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Тема 8. Діагностика економічної безпеки підприємства 

Економічна безпека підприємства: сутність, основи оцінки. Поняття 

економічної безпеки підприємства. Конкретизація поняття безпеки за різними 

ознаками. Економічна безпека підприємства як стан найбільш ефективного 

використання корпоративних ресурсів. Функціональні складові економічної 

безпеки: фінансова, техніко-технологічна, інформаційна та інші. 

Методичний апарат діагностування економічної безпеки. Прямі та 

непрямі ознаки порушення підприємством зони безпеки. Ідентифікація 

поточної зони функціонування підприємства. Методи оцінки економічної 

безпеки за результатами фінансової діагностики. Якісні характеристики стану 

безпеки (небезпеки), їх бальна оцінка.  

Вітчизняний і зарубіжний досвід діагностування економічної безпеки 

підприємства. Особливості методичних підходів українського Агентства з 

питань неплатоспроможності і банкрутства підприємств. Російська практика, 

методика ФУДН. Z-рахунок Альтмана, різновиди моделей. «Крайка безпеки» за 

К. Друрі. Оцінка корпоративних ресурсів і визначення стану економічної 

безпеки. 

Тема 9. Діагностика економічної культури підприємства 

Економічна культура підприємства й особливості її діа- 

гностики. Поняття економічної культури, її складові. Експертний аналіз в 

оцінці внутрішнього інституціонального середовища підприємства. Виявлення 

проблем формальних і неформальних відносин, конфліктів. Особливості оцінки 

продуктивності творчої праці, цінності інтелектуальних продуктів. 

Якісний аналіз методів та інструментарію планування, обліку і контролю 

на підприємстві. Оцінка рівня професіоналізму та кваліфікації провідних 

спеціалістів економічних служб підприємства, їхньої здатності до сприйняття 

та застосування нових знань. Оцінка системи управлінського обліку та її місця 

у прийнятті управлінських рішень. Оцінка контролю дій і контролю 

результатів. 

Обґрунтованість управлінських рішень, їх оцінка. Способи оцінки 

відповідності діючої стратегії оптимальній. Оцінка методичної чіткості та рівня 
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обґрунтованості інвестиційних проектів, бізнес-планів підприємства; програмні 

комп’ютерні продукти для оцінки. Система управління проектами, діагностика 

її ефективності. 

 

1.3 Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

 

(відповідно до галузевих стандартів ОКХ і засобів діагностики (ЗД): виробничі 

функції, типові завдання діяльності і вміння (за рівнями сформованості), якими 

повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення даної дисципліни). 

Освітньо-кваліфікаційні вимоги наведені в таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 - Освітньо-кваліфікаційні вимоги до підготовки бакалаврів 
 

Вміння (за рівнями сформованості)  

та знання 

Типові завдання 

діяльності, в яких 

використовують 

вміння і знання 

Виробничі і 

соціальні функції, 

до яких відносяться 

типові задачі 

діяльності 

Фахівець повинен оволодіти сучасною 

технікою економічного мислення., 

знаннями та навичками використання 

методів, що основані на кількісній оцінці 

стану: зіставлення, порівняння, індексний, 

факторний. 

Виробнича 
Проектувальна, 

виконавча 

Бакалавр повинен вміти: 

- формулювати систему показників та 

параметрів для оцінки стану об’єкта; 

- збирати й обробляти інформацію, що 

має бути релевантною; 

- вивчати стан об’єкта за встановленим 

колом характеристик, зіставлених із нормою, 

еталоном (аналогом), ідентифікувати 

відхилення за певною шкалою; 

- здійснювати підготовку висновків про 

нинішній стан об’єкта і прогноз його зміни 

у майбутньому. 

Виробнича Технологічна 

В результаті вивчення дисципліни студент 

повинен вміти: здійснювати вибір методик, 

способів та інструментів для проведення 

економічної діагностики, оптимізувати 

вибір обсягів інформації, програмних 

засобів її обробки, узгоджених зі способом 

уявлення про об’єкт. 

Соціально-

виробнича 

Управлінська, 

організаційна 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 

 

1. Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В. Економічна діагностика: навч.-метод. 

посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ІНЖЕК, 

2007. — 295с.  

2. Воронкова А. Е., Вечерковські Р. З., Воронков Д. К., Калюжна Н. Г., 

Коренєв Е. Н., Мажура І. В. Діагностика стану підприємства: теорія і 

практика: монографія / Харківський національний економічний ун-т / А.Е. 

Воронкова (заг.ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — Х. : ІНЖЕК, 2008. — 

520c.  

3. Євдокимова Н.М., Кірієнко А.В. Економічна діагностика: Навч.-метод. 

посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний 

економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2003. — 110с.  

4. Косянчук Т. Ф., Лук'янова В. В., Майорова Н. І., Швид В. В. Економічна 

діагностика: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — Л. : Новий Світ-2000, 2007. — 

449с. 

5. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І. Бізнес-діагностика підприємства: навч. 

посібник / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 

економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2008. — 344с. 

 

 

1.5. Анотації дисципліни 

 

Анотація програми навчальної дисципліни  

«ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА» 

Мета: формування системи знань, умінь і навичок щодо використання 

методичного апарату економічного діагностування для визначення стану 

підприємства.  

Предмет: інтегровані загальні закономірності, принципи визначення 

стану підприємства; розвиток потенціалу підприємств в ринкових умовах. 
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Зміст: ЗМ 1.1. Діагностика конкурентних переваг підприємства 

ЗМ 1.2. Діагностика як інструмент визначення стану підприємств 

Аннотация программы учебной дисциплины  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Цель: формирование системы знаний умений, навыков относительно 

использования методического аппарата экономического диагностирования для 

определения состояния предприятия. 

Предмет: интегрированные общие закономерности, принципы 

определения состояния предприятий, развитие потенциала предприятий в 

условиях рынка 

Содержание: Диагностика конкурентных преимуществ предприятия. 

Диагностика как инструмент определения состояния предприятия. 

 

 

Annotation of the program of educational discipline 

«ECONOMIC DIAGNOSTICS» 

The purpose is to forming of system of knowledges of abilities, skills in 

relation to the use of methodical vehicle of the economic diagnosing for 

determination of the state of enterprise 

The object of the course is the integrated general to conformity to the law, 

principles of determination of the state of enterprises, development of potential of 

enterprises in the conditions of market 

The contents is: Diagnostics of competitive edges of enterprise. Diagnostics 

how the instrument of determination of the state of enterprise is. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями  

та видами навчальної роботи 

 

Таблиця 2.1 - Розподіл обсягу навчальної роботи студента (заочна форма 

навчання) 
 

Призначення: підготовка 

бакалавра 

Напрям, спеціальність, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 1,5 

Модулів                 – 1  

Змістових модулів – 2 

Загальна кількість 

годин – 54 

Напрями: 0502 – “Менеджмент” 

6.030601 – “Менеджмент”, 

Спеціальність: 

6.050200 - “Менеджмент 

організацій” 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Статус дисципліни – вибіркова 

Рік підготовки: 4-й 

Семестр: 7-й 

Лекції – 4 год. 

Практичні – 0 год. 

Самостійна робота – 50 год. 

Вид підсумкового контролю: 

7 семестр - залік 

  

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи 

становить 9 % до 91 %. 

 

Таблиця 2.2 - Структура навчальної дисципліни 

Годин 

в т.ч. в т.ч. Спеціальність 
Форма 

навчанн

я 

Креди-

тів  

ECTS 

Сем. 
Всього Ауд. 

Лек. Практ. 
Сам. 

КР 

залік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Економічна діагностика» 

6.050200 - 

“Менеджмент 

організацій” 

заочна 1,5 7 54 4 4 - 50 15 залік 
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У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

проведення аудиторних занять: лекційних та практичних. Найбільш складні 

питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також 

велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота 

студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської 

декларації. 

 

2.2. Зміст дисципліни 

 

Модуль 1. «Економічна діагностика»   (1,5/54) 

ЗМ 1.1. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА 

        ECTS – 0,5; годин – 18 

Тема 1. Діагностика конкурентного середовища підприємства 

Методичні особливості проведення діагностики галузі. Зміст та 

інформаційна база дослідження. Первинна та вторинна інформація. Алгоритм 

проведення дослідження за методикою М. Портера. Порядок проведення 

діагностики. Визначення профілю галузі. 

Діагностика сил конкуренції. Основні сили конкуренції за 

М. Портером. Оцінка інтенсивності суперництва на «центральному рингу»; 

чинники інтенсивності. Потенційні конкуренти, аналіз імовірності 

входження в галузь. Економічні можливості постачальників ресурсів і 

покупців (споживачів) продукції галузі. 

Оцінка конкурентних позицій підприємств — основних суперників. 

Карта стратегічних груп як основний діагностичний спосіб визначення 

конкурентних позицій суперників. Вибір стратегічних змінних. Оцінка 

результатів побудови. Аналіз найближчих конкурентів; майбутні цілі й поточна 

стратегія, припущення і можливості. 
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Оцінка перспектив розвитку галузі. Виділення провідних чинників успіху 

в галузі, їх оцінка. Чинники, що ґрунтуються на науково-технічних перевагах, 

організації виробництва, маркетингових нововведеннях.  

Узагальнення отриманих результатів за попередніми етапами. Оцінка 

перспектив розвитку галузі. Аналіз можливостей структурних трансформацій. 

Тема 2. Діагностика конкурентоспроможності підприємства 

Конкурентоспроможність підприємства: сутність, проблеми визначення й 

оцінки. Поняття конкурентоспроможності підприємства. Еволюція поглядів 

щодо джерел конкурентних переваг. Оцінка конкурентоспроможності 

підприємства за М. Портером. Ринкова конкурентоспроможність. 

Конкурентний статус підприємства, його оцінка. Конкурентний статус 

у визначенні І. Ансоффа, методичні аспекти обчислення його рівня. Межі 

значень показника КСП. Взаємозалежність конкурентних переваг і 

конкурентного статусу підприємства. 

SWOT-аналіз підприємства. Загальна оцінка методичного підходу. 

Перелік і характеристика чинників, що визначають сильні та слабкі сторони 

підприємства, можливості й загрози. 

Порівняльна діагностика конкурентоспроможності підприємств-

суперників. Методичні підходи до порівняння суперників, використання 

провідних чинників успіху в галузі. Процедура оцінки. Особливості оцінки 

вагомості чинників. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності: переваги й 

недоліки. 

Тема 3. Оцінка конкурентоспроможності продукції 

Конкурентоспроможність продукції: сутність і особливості оцінки. 

Основні аспекти визначення конкурентоспроможності продукту: корисність, ціна 

споживання та здатність пропозиції. Особливості оцінки 
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конкурентоспроможності продукції порівняно з конкурентоспроможністю 

підприємства. Інформаційна база оцінки. 

Процедура оцінки конкурентоспроможності промислової продукції. 

Основні етапи оцінки, завдання кожного з них. Особливості вибору аналогів та 

базових зразків. Склад ціни споживання. Інтегральна оцінка 

конкурентоспроможності виробу. 

Характеристика поширених методичних підходів, що використовуються 

для сільськогосподарської техніки, побутових приладів тощо. 

Зведена оцінка конкурентоспроможності продукції і 

конкурентоспроможності підприємства. Експертний вибір відмітних ознак 

виробу та їх оцінка. Особливості визначення рангів та зважених оцінок. 

Обчислення загальних показників та їх аналіз. 

 

ЗМ 1.2. ДІАГНОСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВ 

        ECTS – 1,0; годин – 54 

Тема 4. Діагностика потенціалу підприємства 

Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства. Оцінка 

потенціалу підприємства за окремими різновидами ресурсів (трудовий, 

капітальний, інформаційний, науковий) та їх поєднань у техніко-технологічних 

системах виробництва продукції. Статичний та динамічний підходи до оцінки 

потенціалу економічної організації. Метод кращих показників для оцінки 

наукових інновацій і нововведень. 

Гнучкість виробничої системи та її діагностика. Поняття гнучкості 

виробничої системи та її залежність від ступеня мінливості технології. 

Стабільна, продуктивна і мінлива технології та їх взаємозв’язок з 

різноманітністю продукції. Оцінка рівня різноманітності продукції як база 

визначення гнучкості. Склад затрат для оцінки гнучкості. Кількісні параметри 

показника гнучкості. 
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Оцінка техніко-організаційного рівня стабільного виробництва. 

Методичні підходи до оцінки ТОР, склад показників, методи обчислення і 

оцінки. Показники, що характеризують рівень продукції, рівень технології, 

механізації і автоматизації праці, управління, процедура діагностики. 

Вітчизняний досвід оцінки ТОР, раціональні межі його використання. 

 

Тема 5. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу 

Підприємство як майновий комплекс. Статична і динамічна концепції 

підприємства та їх відображення у методичних підходах до оцінки майна. 

Затратна оцінка майна. Ціна майна, що «входить» у баланс і «виходить» з 

балансу. Фізичне, функціональне, технологічне і економічне старіння майна і 

врахування його зношеності у відновній оцінці. Ліквідаційна оцінка майна 

підприємства-банкрута. 

Справжня економічна вартість підприємства як цілісного майнового 

комплексу. Проблема ринкової оцінки майна та її розв’язання в сучасній 

економіці. Задачі оцінки: фіскальна, захисту прав власності. Основні методичні 

підходи до ринкової оцінки підприємства як цілісного майнового комплексу, 

що приносить дохід; їх загальна характеристика. 

«Дохідні» методи оцінки майна. Метод капіталізації доходу, сфера його 

раціонального використання. Показники чистого прибутку й грошового потоку 

як основа оцінки. Проблеми використання методу: визначення чистого доходу 

й вибір ставки дисконтування. 

Метод дисконтування майбутнього доходу. Проблеми прогнозування 

грошових потоків, їх розв’язання. Модель САРМ і обчислення ставки 

дисконтування. Ринкові порівняння і аналогова оцінка підприємства. 

Гудвіл і його оцінка. Поняття гудвілу і методичні підходи до його оцінки. 

Метод надлишкових прибутків як сукупна оцінка активів. Метод роялті для 

оцінки нематеріальних активів. Оцінка активів, по яких немає сформованого 

ринку, — метод створення. 
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Тема 6. Управлінська діагностика 

Сутність управлінської діагностики та організація її проведення. 

Управлінська діагностика як особлива дослідницька діяльність. Своєрідність 

проведення діагностики й можливостей використання попередніх результатів. 

Систематизація інформації для дослідження. 

Діагностика структури управління та якості управлінських рішень. 

Ознайомлення з формальною організаційною структурою, визначення її типу. 

Оцінка відповідності оргструктури стратегії підприємства. Оцінка параметрів: 

гнучкості, надійності, оперативності, якості рішень. 

Оцінка зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем. Основні 

контрагенти підприємства, оцінка взаємозв’язків. Діагностика зовнішнього 

середовища підприємства. Аналіз зв’язків з органами місцевої влади і 

самоврядування. Екологічні чинники, оцінка їх впливу. 

Оцінка загальних результатів діяльності підприємства. Критерії і 

показники, що використовуються для загальної діагностики системи 

менеджменту підприємства. Загальна ефективність діяльності як ступінь 

досягнення цілей. Інформаційні технології та оцінка ефективності їх 

використання. 

Тема 7. Фінансова діагностика 

Основні моделі фінансової діагностики, їх характеристика. Дескриптивні, 

предикативні і нормативні моделі фінансової діа- 

гностики, їх сутність, особливості і сфера використання. Методичні проблеми 

дескриптивних моделей. Побудова системи аналітичних коефіцієнтів, методика 

їх обчислення і способи оцінки. Предикативні моделі у прогнозуванні 

майбутнього фінансового стану. 

Система показників фінансового стану підприємства. Діа- 

гностика за показниками ліквідності, фінансової стійкості, обіговості, 

рентабельності. Використання програмних комп’ютерних продуктів для оцінки 
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фінансового стану підприємства. Життєвий цикл підприємства і тенденції у 

значеннях певних груп показників фінансового стану. 

Інтегрована оцінка фінансового стану підприємства. Процедури 

синтезування одиничних та групових показників, способи їх оцінки. 

Різноманітність підходів до оцінки фінансового стану з урахуванням специфіки 

замовника. Використання середньозважених величин з урахуванням їх 

значимості. Алгоритм порівняльної оцінки результатів фінансово-господарської 

діяльності підприємства (за А. Шереметом), його переваги і недоліки.  

Тема 8. Діагностика економічної безпеки підприємства 

Економічна безпека підприємства: сутність, основи оцінки. Поняття 

економічної безпеки підприємства. Конкретизація поняття безпеки за різними 

ознаками. Економічна безпека підприємства як стан найбільш ефективного 

використання корпоративних ресурсів. Функціональні складові економічної 

безпеки: фінансова, техніко-технологічна, інформаційна та інші. 

Методичний апарат діагностування економічної безпеки. Прямі та 

непрямі ознаки порушення підприємством зони безпеки. Ідентифікація 

поточної зони функціонування підприємства. Методи оцінки економічної 

безпеки за результатами фінансової діагностики. Якісні характеристики стану 

безпеки (небезпеки), їх бальна оцінка.  

Вітчизняний і зарубіжний досвід діагностування економічної безпеки 

підприємства. Особливості методичних підходів українського Агентства з 

питань неплатоспроможності і банкрутства підприємств. Російська практика, 

методика ФУДН. Z-рахунок Альтмана, різновиди моделей. «Крайка безпеки» за 

К. Друрі. Оцінка корпоративних ресурсів і визначення стану економічної 

безпеки. 

Тема 9. Діагностика економічної культури підприємства 

Економічна культура підприємства й особливості її діа- 

гностики. Поняття економічної культури, її складові. Експертний аналіз в 
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оцінці внутрішнього інституціонального середовища підприємства. Виявлення 

проблем формальних і неформальних відносин, конфліктів. Особливості оцінки 

продуктивності творчої праці, цінності інтелектуальних продуктів. 

Якісний аналіз методів та інструментарію планування, обліку і контролю 

на підприємстві. Оцінка рівня професіоналізму та кваліфікації провідних 

спеціалістів економічних служб підприємства, їхньої здатності до сприйняття 

та застосування нових знань. Оцінка системи управлінського обліку та її місця 

у прийнятті управлінських рішень. Оцінка контролю дій і контролю 

результатів. 

Обґрунтованість управлінських рішень, їх оцінка. Способи оцінки 

відповідності діючої стратегії оптимальній. Оцінка методичної чіткості та рівня 

обґрунтованості інвестиційних проектів, бізнес-планів підприємства; програмні 

комп’ютерні продукти для оцінки. Система управління проектами, діагностика 

її ефективності. 

 

2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовними модулями  

 

Таблиця 2.3 - Розподіл часу за модулями і змістовними модулями для 

студентів заочної форми навчання 

Форми навчальної роботи, 

годин 
Модулі (семестри) 

та змістовні модулі 

Всього 

кредит/ 

/годин Лекц. Прак. Лаб. СРС 

Модуль 1. «Економічна 

діагностика» 
1,5 / 54 4 - - 50 

ЗМ 1.1 Діагностика конкурент 

них переваг підприємства 
0,5 / 18 1 - - 25 

ЗМ 1.2 Діагностика як 

інструмент визначення стану 

підприємств 

1,0 / 36 3 - - 25 
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2.2.2. План лекційного курсу 

Таблиця 2.4 - План лекційного курсу з навчальної дисципліни 
 

Кількість годин 

6.050200 - 

“Менеджмент 

організацій” 

№ 

 

 

 

Зміст 

 

 
Денне 

навчання 

Заочне 

навчання 

Модуль 1. Економічна діагностика  4 

ЗМ 1.1 Діагностика конкурентних переваг підприємства  1 

1. Діагностика конкурентного середовища 

підприємства 

 

2. Діагностика конкурентоспроможності підприємства  

3. Оцінка конкурентоспроможності продукції  

 

1 

ЗМ 1.2. Діагностика як інструмент визначення стану 

підприємств 

 3 

4. Діагностика потенціалу підприємства  

5. Оцінка вартості підприємства як цілісного 

майнового комплексу 

 

1 

6. Управлінська діагностика  

7. Фінансова діагностика  

1 

8. Діагностика економічної безпеки підприємства  

9. Діагностика економічної культури підприємства  

1 

 

2.2.3. План практичних (семінарських) занять 

Практичні заняття з дисципліни «Економічна діагностика» не передбачені. 

 
 

2.2.4. План лабораторних робіт 

Лабораторні роботи з дисципліни «Економічна діагностика» не передбачені. 



 24 

2.2.5. Індивідуальні завдання (ІНДЗ) 

Програмою дисципліни виконання індивідуального завдання  для 

студентів денної форми навчання не передбачено. 

Для студентів заочної форми навчання передбачено виконання 

контрольної роботи за індивідуальним варіантом. 

Мета виконання контрольної роботи студентами заочної форми 

навчання – оволодіння практичними навичками економічного визначення стану 

підприємств.  

Приблизний обсяг розрахунково-пояснювальної записки – 24 сторінки, 

плановий обсяг виконання роботи – 15 годин на одну роботу. 

  

 

2.3. Самостійна робота студентів 
 

Для опанування матеріалу дисципліни "Економічна діагностика» окрім 

лекційних та практичних (семінарських) занять, тобто аудиторної роботи, 

значну увагу необхідно приділяти самостійній роботі. 

До основних видів самостійної роботи студента відносимо: 

1. Вивчення лекційного матеріалу. 

2. Робота з літературними джерелами. 

3. Розв’язання практичних задач за індивідуальними варіантами. 

4. Підготовка до проміжного й підсумкового тестового контролю. 

5. Виконання розрахунково-графічної роботи. 

2.4. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 

оцінювання всіх форм вивчення дисципліни в наступних формах: 

1. Оцінювання роботи студентів в процесі практичних занять. 

2. Оцінювання виконання індивідуального завдання (РГР). 

3. Проведення поточного, проміжного тестового контролю. 

4. Проведення модульного підсумкового тестового контролю. 
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5. Проведення підсумкового письмового заліку.  

 

Таблиця 2.5 - Засоби контролю та структура залікового кредиту для 

студентів заочної форми навчання 
 

Види та засоби контролю (тестування, контрольні 

роботи, індивідуальні роботи тощо) 

Розподіл балів, % 

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 

ЗМ 1.1. - тестування 50 

ЗМ 1.2. - тестування 50 

Разом за поточним контролем 100 

МОДУЛЬ 1. Підсумковий контроль  

За результатами поточного контролю 50 

Підсумкове тестування 50 

Разом за підсумковим контролем 100 

 

Засоби контролю та структура залікового кредиту для студентів заочної 

форми навчання: допуском до складання заліку є виконання всіх передбачених 

планом завдань на практичних заняттях та виконання контрольної роботи за 

індивідуальним варіантом. 

Поточне оцінювання знань студентів денної форми навчання 

Поточне оцінювання здійснюється під час проведення практичних 

(семінарських) занять з метою перевірки рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Об'єктами поточного контролю є: 

1. активність і результативність роботи студента протягом семестру 

над вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять; 

2. виконання завдання по розв’язанню практичних задач; 

3. проходження поточного контролю; 

Оцінку "відмінно" ставлять за умови належного виконаного завдання за 

усіма чотирма об’єктами поточного контролю відповідно встановленим 

критеріям оцінки. Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 
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Контроль та оцінювання виконання практичних задач і завдань 

проводять за такими критеріями: 

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії і методології проблем, що 

розглядаються; 

2) безпомилкове розв’язання практичних задач; 

3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядають; 
 

4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуацій, 

вирішенні завдань, проведенні розрахунків завдань, винесених для самостійної 

роботи і на розгляд в аудиторії; 

5) логіка, структура, стиль викладання матеріалу, вміння обґрунтовувати 

свою позицію, узагальнення інформації і висновки. 

Контроль виконання практичних задач здійснюється протягом  

семестру. За успішне та систематичне виконання і захист всіх практичних задач 

студент отримує оцінку «А. відмінно» або по 20 % за поточний контроль, якщо 

студент виконує поставлені завдання з відсутністю окремих розрахунків, які 

пояснюють вирішення завдання, то він отримує оцінку «добре» або по 15 % за 

поточний контроль, які враховують у відповідній сумі балів за кожний окремий 

змістовий модуль. 

Самостійна робота студентів контролюється протягом всього семестру. 

При оцінюванні практичних завдань і самостійної роботи увагу приділяють 

також їх якості і самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань 

викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не 

буде виконана, то оцінка буде знижена. 

Проведення поточного контролю 

Поточний контроль (тестування) здійснюється та оцінюється за 

питаннями, які винесено на лекційні заняття, самостійну роботу і практичні 

завдання. Поточний контроль проводять у письмовій формі після того, як 
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розглянуто увесь теоретичний матеріал і виконані практичні (семінарські) та 

самостійні завдання в межах кожної теми змістового модуля. За кожним 

змістовним модулем проводиться поточне тестування (табл. 2.9) і кожному 

студентові виставляється відповідна оцінка за отриманою кількістю балів. 

У відповідності до програми навчальної дисципліни «Економічна 

діагностика» тестування проводять на останньому практичному занятті з 

кожного змістового модулю. Загальна тривалість тестів – 1,0 година (по 0,1 

години на опрацювання одного тесту з одного змістового модуля). Тестове 

завдання містить запитання одиничного і множинного вибору різного рівня 

складності. Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання 

використовуються критерії оцінювання. Для кожного тестового завдання 

розроблена шкала оцінювання, яка надається викладачем на розгляд студентів 

до проведення тестового контролю. 

Умовою допуску до заліку є сума накопичення балів за трьома змістовими 

модулями, яка повинна бути не менша, ніж 51 бал (за внутрішнім вузівським 

рейтингом або системою ЕSTC) або наявність позитивних оцінок з проміжного 

модульного контролю (за національною системою); 

Залік проводять за одним з нижченаведених варіантів: 

1 варіант – Залік за результатами поточного контролю; 

2 варіант – Залік за результатами підсумкового тестування.  

Підсумкову оцінку з дисципліни виставляють в національній системі 

оцінювання результатів навчання і в системі ECTS згідно з методикою 

переведення показників успішності знань студентів Академії в систему 

оцінювання за шкалою ECTS (табл. 2.6). 

Для студентів заочної форми навчання передбачені наступні види 

контролю засвоєних знань: 

- студенти виконують контрольну роботу, яка є допуском до заліку 

(підсумковий контроль). 
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Проведення підсумкового заліку з Модулю 1 

Викладач оцінює роботу студента - «зараховано», якщо студент виконав у 

повному обсязі контрольну роботу. 

Таблиця 2.6 - Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних 

системах оцінювання 
 

Система 
оцінювання Шкала оцінювання 

Внутрішній 
вузів 

ський рейтинг, 
% 

100-91 90-71 70-51 50-0 

Національна 

4-бальна і в 

системі ECTS 

5 

відмінно 

A 

4 

добре 

B, C 

3 

задовільно 

D, E 

2 

незадовільно 

FX, F 

Внутрішній 
вузів 

ський рейтинг у 

системі ECTS, 
% 

100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-26 25-0 

Національна 

7-бальна і в 

системі ECTS 
 

відмінно 

A 

дуже 

добре 

B 

добре 

C 

задовільно 

D 

достатньо 

Е 

незадовільно

* FX* 

незадовільно 

F** 

FX* F** ECTS, % 

студентів 

 

 

A 

10 

 

 

В 

25 

 

 

С 

30 

 

 

D 

25 

 

 

Е 

10 

 

 
не враховується 

*з можливістю повторного складання.  

** з обов’язковим повторним курсом 

 

Підсумкову оцінку з дисципліни виставляють в національній системі 

оцінювання результатів навчання: 
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2.5. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

Таблиця 2.7 - Інформаційно-методичне забезпечення 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 

застосовується 

1 2 

 1. Рекомендована основна навчальна література 

1. Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В. Економічна діагностика: 

навч.-метод. посібник / Харківський національний 

економічний ун-т. — Х. : ІНЖЕК, 2007. — 295с.  

ЗМ 1.1., ЗМ 

1.2. 

2. Воронкова А. Е., Вечерковські Р. З., Воронков Д. К., 

Калюжна Н. Г., Коренєв Е. Н., Мажура І. В. Діагностика 

стану підприємства: теорія і практика: монографія / 

Харківський національний економічний ун-т / А.Е. 

Воронкова (заг.ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — Х. : 

ІНЖЕК, 2008. — 520c.  

ЗМ 1.1., ЗМ 1.2 

3. Євдокимова Н.М., Кірієнко А.В. Економічна діагностика: 

Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / 

Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 

2003. — 110с.  

ЗМ 1.1., ЗМ 1.2. 

4. Косянчук Т. Ф., Лук'янова В. В., Майорова Н. І., Швид В. 

В. Економічна діагностика: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — 

Л. : Новий Світ-2000, 2007. — 449с. 

ЗМ 1.1., ЗМ 

1.2. 

5. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І. Бізнес-діагностика 

підприємства: навч. посібник / Державний вищий 

навчальний заклад "Київський національний економічний 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2008. — 344с. 

ЗМ 1.1., ЗМ 

1.2. 

 2. Додаткові джерела 

1. Гевлич Л.Л. Стратегічна діагностика підприємства: 

монографія. — Донецьк : Юго-Восток, 2007. — 199с.  

ЗМ 1.2 

2. Дикань В. Л., Козинець А. С., Чупир В. Є. Діагностика 

фінансового стану підприємства: навчальний посібник / 

Українська держ. академія залізничного транспорту. — Х. : 

УкрДАЗТ, 2007. — 150с. 

ЗМ 1.1., ЗМ 1.2 

3. Єлісєєва О.К. Економічна діагностика в управлінні 

виробничо-економічними системами (статистичний 

аспект). — Д. : Наука і освіта, 2006. — 292с. 

ЗМ 1.1., ЗМ 1.2 
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Продовження табл. 2.7 

1 2 

4. Кизим М.О., Забродський В.А. Оцінка і діагностика 

фінансової стійкості підприємства. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 

2003. — 141с. 

ЗМ 1.1., ЗМ 1.2 

5. Козаченко С.В., Шкарлет С.М. Діагностика та оцінка 

кризового стану суб'єктів підприємницької діяльності: 

Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. за напрямками 

підгот.:"Економіка та підприємництво", "Менеджмент" / 

Міжнародний науково- технічний ун-т ; Чернігівський ін-т 

інформації, бізнесу і права — Чернігів : РВК "Деснянська 

правда", 2005. — 263с. 

ЗМ 1.1., ЗМ 1.2 

         3. Методичне забезпечення 

1. Глухарєв С.М. Конспект лекцій з курсу «Економічна 

діагностика». 

ЗМ 1.1., ЗМ 1.2 

2.  Дворкін С.В. Методичні вказівки до виконання 

контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» для 

студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – 

«Економіка підприємства». 

ЗМ 1.1., ЗМ 1.2 

3.  Глухарєв С.М. Методичні вказівки до виконання 

практичних і самостійних робіт з курсу «Економічна 

діагностика» (№1672) 

ЗМ 1.1., ЗМ 1.2 

         4. Internet ресурси 

1. Цифровий репозиторій ХНАМГ // www.ksame.ua  
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НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

 

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна 

діагностика» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо–

кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 – “Менеджмент”, 

спеціальності 6.050200 - “Менеджмент організацій”. 

 

 

 

 

Укладач:  Тетяна Миколаївна Бурмака 

 

 

Відповідальний за випуск  Є. М. Кайлюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     План 2009, поз. 591 Р 
 

Підп. до друку 20.10.2009 р.     Формат 60 х 84 1/16  Папір офісний.  

Друк на ризографі                  Умовн.- друк.арк. 1,3    Обл.- вид арк. 1,6   

Зам.№ 5199                Тираж 10 прим.                        
 

 

61002, Харків, ХНАМГ, вул.Революції, 12  

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ 
 

 

61002, Харків, вул.Революції, 12 

 


