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ВСТУП 
 

Курс економічної діагностики займає одне з провідних місць в систем 

сучасної економічної освіти. Сучасний стан економіки України зумовлює 

високі вимоги до майбутніх спеціалістів. Вміння розпізнавати та визначати 

кризові явища у діяльності підприємства, де безпосередньо створюються 

конкретні економічні блага, може базуватися тільки на основі комплексної 

аналітичної оцінки його фінансово-економічної діяльності. 

Дисципліна «Економічна діагностика» входить до переліку варіативних 

дисциплін напряму підготовки «Менеджмент». Програма побудована за 

вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

– СВО ХНАМГ варіативна частина освітньо-кваліфікаційної 

характеристики підготовки бакалавра напряму 6.030601 – «Менеджмент» 

професійного спрямування – «Менеджмент організацій» (варіативна 

компонента «Менеджмент організацій міського господарства»), Харків, 2007 р.; 

– СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 

підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 – «Менеджмент 

адміністрування», Харків, 2009 р. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Мета, предмет і місце дисципліни 
 

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни 
Мета вивчення: отримання знань про особливості застосування методів 

економічної діагностики в сучасних умовах господарювання. Аналіз системи 
критеріїв, що дозволяють визначити поточний стан і перспективи розвитку 
підприємства в таких сферах як підвищення конкурентоспроможності 
підприємства та продукції підприємства, визначення та підвищення 
виробничого потенціалу підприємства, забезпечення стійкого фінансового 
стану та економічної безпеки. 

Завдання: розгляд особливостей виробничо-господарської діяльності 
вітчизняних підприємств, а також обґрунтування передумов і факторів, що 
становлять істотний вплив на внутрішній економічний механізм кожного 
підприємства; узагальнення та систематизація знань в галузі оволодіння 
навичками здійснення економічної діагностики за різними напрямками для 
забезпечення ефективного управління підприємством; підготовка і 
обґрунтування конкретних практичних заходів для підвищення ефективності 
діяльності підприємства в конкурентних умовах господарювання. 

 
1.1.2. Предмет вивчення дисципліни 
Предметом вивчення в дисципліні є загальні закономірності, принципи 

визначення стану підприємства; розвиток потенціалу підприємств в ринкових 
умовах. 

 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

фахівця 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 

вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 

на дану дисципліну 
1. Економічна теорія Стратегічне управління  
2. Економіка і фінанси підприємства Управління потенціалом підприємства 
3. Економічний аналіз  

 
 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

Модуль Економічна діагностика (1,5 / 54) 
 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Діагностика конкурентоспроможності підприємства та 
продукції підприємства  

1.1. Теоретичні основи економічної діагностики. 
1.2. Діагностика конкурентного середовища підприємства. 
1.3. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. 
1.4. Оцінка конкурентоспроможності продукції. 
1.5. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу. 
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Змістовий модуль 2. Діагностика потенціалу підприємства 

2.1. Діагностика потенціалу підприємства. 
2.2. Управлінська діагностика. 
2.3. Фінансова діагностика. 
2.4. Діагностика економічної безпеки підприємств. 
2.5. Діагностика економічної культури підприємства. 

 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння та знання 
(за рівнями сформованості) 

Сфери 
діяльності 

Функції діяльності 
у виробничій сфері 

Репродуктивний рівень 
Ураховувати основні економічні закони в процесі 
професійної праці 

Виробнича Виконавська 

Алгоритмічний рівень 
Формувати й обробляти необхідну інформаційну 
базу щодо особливостей проведення діагностики 
підприємств 

Виробнича Аналітична 

Евристичний рівень 
На основі діагностики діяльності, 
використовуючи інструменти діагностики, 
класифікувати та визначати стан об’єкту, що 
діагностується, розробляти рекомендації щодо 
поліпшення його стану  

Виробнича Управлінська 

 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 

1. Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В. Економічна діагностика: Навчально-
методичний посібник.-Х.: ВД»ІНЖЕК», 2007. – 296 с. 

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 університет / 
А.Е. Воронкова (заг.ред). – 2-е вид., переробл. і доп. – Х.: ІНЖЕК,2008. – 
520с. 

3. Гевлич Л.Л. Стратегічна діагностика підприємства: монографія.-Донецьк: 
Юго-Восток, 2007. – 199 с. 

4. Дикань В.Л., Козинець А.С., Упир В.Є. Діагностика фінансового стану 
підприємства: навчальний посібник / Українська держ. Академія 
залізничного транспорту. – Х.: УкрДАЗТ, 2007. – 150 с. 

5. Єлисєєва О.К. Економічна діагностика в управлінні виробничо-економічними 
системами (статистичний аспект). – Д.: Наука і освіта, 2006. – 292 с. 

6. Косянчук Т.Ф., Лук’янова В.В., Майорова Н.І., Швид В.В. Економічна 
діагностика: навч.посібник для студентів ВНЗ. – Л.: Новий світ-2000, 2007. – 
449 с. 

7. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І. Бізнес-діагностика підприємства: 
навч.посібник / Державний вищий навчальний заклад «Київський 
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національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2008. – 
344с. 

 

1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
 

Анотація програми навчальної дисципліни 
Мета: отримання знань про особливості застосування методів 

економічної діагностики в сучасних умовах господарювання. Аналіз системи 
критеріїв, що дозволяють визначити поточний стан і перспективи розвитку 
підприємства в таких сферах як підвищення конкурентоспроможності 
підприємства та продукції підприємства, визначення та підвищення 
виробничого потенціалу підприємства, забезпечення стійкого фінансового 
стану та економічної безпеки. 

Предмет: загальні закономірності, принципи визначення стану 
підприємства; розвиток потенціалу підприємств в ринкових умовах. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 
Цель: получение знаний об особенностях применения методов 

экономической диагностики в современных условиях ведения хозяйства. 
Анализ системы критериев, которые позволяют определить текущее состояние 
и перспективы развития предприятия в таких сферах как повышение 
конкурентоспособности предприятия и продукции предприятия, определения и 
повышения производственного потенциала предприятия, обеспечения стойкого 
финансового состояния, и экономической безопасности. 

Предмет: общие закономерности, принципы определения состояния 
предприятия; развитие потенциала предприятий в рыночных условиях. 

 

Abstract discipline program 
Purpose: receipt of knowledges about the features of application of methods 

ekonomiks of diagnostics in the modern terms of menage. Analysis of the system of 
criteria, which allow to define current status and prospects of development of 
enterprise in such spheres as an increase of competitiveness of enterprise and 
products of enterprise, determinations and increases of production potential of 
enterprise, providing of the proof financial state, and to economic security.  

Object: general conformities to law, principles of determination of the state of 
organization; development of potential of enterprises is in market conditions.  
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Структура навчальної дисципліни й розподіл обсягу навчальної роботи 

студента за спеціальностями та видами навчальної роботи 
 

2.1.1. Структура навчальної дисципліни 

Призначення: 
підготовка бакалавра 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів, 
відповідно ECTS – 1,5 
Модулів – 1 
Змістових модулів – 2 
Загальна кількість годин 
– 54 

Напрям підготовки  
6.030601 – Менеджмент 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень – бакалавр 

Варіативна 
Рік підготовки – третій   
Семестр – 5 
Аудиторні заняття: 
Лекції – 18 
Самостійна робота – 36. 
Від підсумкового контролю – 
залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної 
роботи становить 33 % до 67 % 

 
2.1.2. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за напрямами  та 

видами навчальної роботи  
(за робочими навчальними планами денної форми навчання) 
 

Напрям 
підготовки  

(шифр, 
абревіатура) 

Всього, 
кредит / 
годин 

С
ем

ес
тр

(и
) 

Години 

Е
к

за
м

ен
 (

се
м

ес
тр

) 

За
л

ік
 (

се
м

ес
тр

) 

А
уд

и
то

р
н

і 

У тому числі У тому числі 

Л
ек

ц
ії
 

П
р

ак
ти

ч
н

і, 
се

м
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

К
он

тр
. р

об
. 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 

6.030601 – 
Менеджмент 

1,5/54 5 18 18 – – 36 – – – – 5 

 
2.2. Зміст дисципліни 

 

2.2.1. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

Модуль ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА (1,5/54)
 

ЗМ 1. Діагностика конкурентоспроможності підприємства та 
продукції підприємства 

(1/36)

1.1. Теоретичні основи економічної діагностики. 
1.2. Діагностика конкурентного середовища підприємства. 
1.3. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. 
1.4. Оцінка конкурентоспроможності продукції. 
1.5. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу. 
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ЗМ 2. Діагностика потенціалу підприємства (0,5/18)

2.1. Діагностика потенціалу підприємства. 
2.2. Управлінська діагностика. 
2.3. Фінансова діагностика. 
2.4. Діагностика економічної безпеки підприємств. 
2.5. Діагностика економічної культури підприємства. 

 

2.2.2. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми 
навчальної роботи студента 
 

Модулі (семестри) та змістові 
модулі 

Всього, кредит / 
годин 

Форми навчальної роботи 

Лекц. Сем., пр. Лаб. СРС 

Модуль: Економічна 
діагностика  

1,5/54 18 – - 36 

ЗМ 1. Діагностика 
конкурентоспроможності 
підприємства та продукції 
підприємства 

1,0/36 12 – – 24 

ЗМ 2. Діагностика потенціалу 
підприємства 

0,5/18 6 – – 12 

 

2.2.3. Лекційний курс  

Зміст 

Кількість 
годин 

6.030601 – 
Менеджмент 

ЗМ 1. Діагностика конкурентоспроможності підприємства 
та продукції підприємства 

12 

1.1. Теоретичні основи економічної діагностики 2 

1.2. Діагностика конкурентного середовища підприємства 2 
1.3. Діагностика конкурентоспроможності підприємства 2 
1.4. Оцінка конкурентоспроможності продукції 2 

1.5. 
Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового 
комплексу 

4 

ЗМ 2. Діагностика потенціалу підприємства 6 
2.1. Діагностика потенціалу підприємства 1 
2.2. Управлінська діагностика 1 
2.3. Фінансова діагностика 1 
2.4. Діагностика економічної безпеки підприємств 1 
2.5. Діагностика економічної культури підприємства 2 

 РАЗОМ 18 
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2.2.4. Практичні (семінарські) заняття 
Не передбачено 
 

2.2.5. Лабораторні роботи (денне навчання) 
Не передбачено 
 
2.2.6. Індивідуальні завдання 
Не передбачено. 
 
2.2.7. Самостійна робота студента 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, засвоєння необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов’язкових навчальних занять. Під час такої роботи використовується 
навчальна, спеціальна література, а також тексти лекцій. 

 

Зміст 

Кількість 
годин 

6.030601 – 
Менеджмент 

ЗМ 1. Діагностика конкурентоспроможності підприємства 
та продукції підприємства 

24 

1.1. Теоретичні основи економічної діагностики 4 
1.2. Діагностика конкурентного середовища підприємства 4 
1.3. Діагностика конкурентоспроможності підприємства 4 
1.4. Оцінка конкурентоспроможності продукції 4 

1.5. 
Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового 
комплексу 

8 

ЗМ 2. Діагностика потенціалу підприємства 12 
2.1. Діагностика потенціалу підприємства 2 
2.2. Управлінська діагностика 2 
2.3. Фінансова діагностика 2 
2.4. Діагностика економічної безпеки підприємств 2 
2.5. Діагностика економічної культури підприємства 4 

 РАЗОМ 36 
 

2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 

оцінювання вивчення дисципліни. 
 

Види та засоби контролю  
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 

Розподіл 
балів, % 

Поточний контроль зі змістовних модулів 
ЗМ 1. Написання тесту за темами, що входять до змістовного модуля, 

поточний контроль під час проведення практичних занять та семінарів 
30 

ЗМ 2. Написання тесту за темами, що входять до змістовного модуля, 
поточний контроль під час проведення практичних занять та семінарів 

30 

Підсумковий контроль – залік 40 
Всього за модулем 100 
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Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 

За шкалою ECTS Оцінка за національною 
шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Більше 90-100 включно Відмінно A 
Більше 80-90 включно 

Добре 
В 

Більше 70-80 включно C 
Більше 60-70 включно 

Задовільно 
D 

Більше 50-60 включно Е 

Більше 25-50 включно 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 
FХ 

Від 0 до 25 включно 
Незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

F 

 
2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 

застосовується 

1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В. Економічна діагностика: 
Навчально-методичний посібник.-Х.: ВД»ІНЖЕК»,2007.-296с 

ЗМ 1,2 

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 
університет / А.Е. Воронкова (заг.ред). – 2-е вид., переробл. і доп. – Х.: 
ІНЖЕК,2008.-520с. 

ЗМ 1,2 

Косянчук Т.Ф., Лук’янова В.В., Майорова Н.І., Швид В.В. Економічна 
діагностика: навч.посібник для студентів ВНЗ.-Л.: Новий світ-2000, 
2007.-449с. 

ЗМ 1,2 

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.-

ЗМ 1,2 

2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 

Гевлич Л.Л. Стратегічна діагностика підприємства: монографія.-
Донецьк: Юго-Восток, 2007.-199с ЗМ 1,2 

Дикань В.Л., Козинець А.С., Упир В.Є. Діагностика фінансового стану 
підприємства: навчальний посібник / Українська держ. Академія 
залізничного транспорту.-Х.: УкрДАЗТ,2007.-150с 

ЗМ 1,2 

Єлисєєва О.К. Економічна діагностика в управлінні виробничо-
економічними системами (статистичний аспект). – Д.: Наука і освіта, 
2006.-292с 

ЗМ 1,2 

3. Ресурси інтернет 
Цифровий репозиторій ХНАМГ 
http://eprints.kname.edu.ua/ 

ЗМ 1,2 

http://www.fd..ru/ ЗМ 1,2 
http://www.finconsult.com.ua/ ЗМ 1,2 
http://www.marketing.spb.ru/ ЗМ 1,2 
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