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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Економічна діагностика» складена з 
урахуванням вимог освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів за 
спеціальністю 7.03050401 - “Економіка підприємства”. Навчальним планом 
передбачені спеціалізації: «Економіка підприємства міського господарства», 
«Економіка будівельних підприємств». 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є кількісний аналіз та якісна 
характеристика стану підприємства. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 

Економіка підприємства Управління потенціалом підприємства 

Потенціал і розвиток підприємства Управління проектами 

Стратегія підприємства  

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Діагностика як інструмент забезпечення ефективного функціонування і 
розвитку підприємства у конкурентному середовищі.  
ЗМ 2. Діагностика потенціалу підприємства та оцінка його стану. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна діагностика» полягає у 
оволодінні теоретичними знаннями й набутті практичних навичок використання 
математичного апарату та інструментарію економічної діагностики для визначення 
стану підприємства та його місце в конкурентному середовищі. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна діагностика» є - 
розрахунок та ґрунтовний аналіз окремих параметрів діяльності підприємства та 
його підрозділів; оцінювати склад, структуру, динаміку, взаємозв’язки економічних 
складових підприємства, оцінювати ступінь здійснення ефективного управління. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- знати сутність, предмет і завдання економічної діагностики; 
- знати методики та методологію проведення економічної діагностики 
підприємств-конкурентів; 
- знати економічну сутність економічних показників діяльності підприємства; 
- знати специфічні питання економічної діагностики; 
- знати основи системного підходу до аналізу на підприємствах міського 
господарства. 
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вміти: 
- вміти здійснювати обчислення показників діяльності підприємств; 
- розуміти роль і місце економічної діагностики в системі фінансово-економічних 
відносин; 
- використовувати основні економічні закони у професійної діяльності. 
 
мати компетентності: 
- аналізувати результати діяльності і робити науково-обґрунтовані висновки;  
- проводити діагностику конкурентного середовища підприємства;  
- робити аналіз стратегічного планування па підприємствах; 
- використовувати різні підходи для прогнозування розвитку підприємства. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин – 3 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Діагностика як інструмент забезпечення ефективного 
функціонування і розвитку підприємства у конкурентному середовищі 
Тема 1.1. Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика». 
 Поняття, сутність і види економічної діагностики діяльності суб’єктів 
господарювання. Основні підходи до аналізу фінансових звітів підприємств. 
Загальні принципи діагностики. Система діагностики. Інструментарій економічної 
діагностики. 
 
Тема 1.2. Діагностика конкурентного середовища підприємства. 

Методичні особливості проведення діагностики галузі. Діагностика сил 
конкуренції. Оцінка конкурентних позицій підприємств – основних суперників. 
Оцінка перспектив розвитку галузі.  
 
Тема 1.3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів. 

Порівняльна діагностика конкурентоспроможності підприємств-суперників. 
Процедура оцінки конкурентоспроможності. Оцінка конкурентоспроможності 
підприємств-конкурентів на окремих ринках. 
 
Тема 1.4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. 

Конкурентоспроможність підприємства: сутність, проблеми визначення й 
оцінки. Конкурентний статус підприємства, його оцінки. SWOT-аналіз 
підприємства.  
 
Тема 1.5. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства. 

Конкурентоспроможність продукції: сутність і особливості оцінки. Процедура 
оцінки конкурентоспроможності промислової продукції. Зведена оцінка 
конкурентоспроможності продукції і конкурентоспроможності підприємства.  
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Тема 1.6. Діагностика майна і ринкова цінність підприємства. 
Підприємство як майновий комплекс. Справжня економічна вартість 

підприємства як цілісного майнового комплексу. Гудвіл і його оцінка. методи 
оцінки майна.  
 
Змістовний модуль 2. Діагностика потенціалу підприємства та оцінка його стану. 
Тема 2.1. Управлінська діагностика. 

Сутність управлінської діагностики та організація її проведення. Діагностика 
структури управління та якості управлінських рішень. Оцінка зв’язків підприємства 
із зовнішнім середовищем. Оцінка загальних результатів діяльності підприємства.  
 
Тема 2.2. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. 

Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства. Гнучкість виробничої 
системи та її діагностика. Оцінка техніко-організаційного рівня стабільного 
виробництва.  
 
Тема 2.3. Фінансова діагностика. 

Основні моделі фінансової діагностики, їх характеристика. Система 
показників фінансового стану підприємства. Інтегрована оцінка фінансового стану 
підприємства.  
 
Тема 2.4. Діагностика економічної безпеки підприємства. 
 Вивчення рівня економічної безпеки. Дослідження факторів, що обумовлюють 
рівень економічної безпеки. Традиційна система забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Види ризиків в умовах оцінки економічної безпеки. Інтегральна 
оцінка рівня економічної безпеки. 
 
Тема 2.5. Діагностика економічної культури підприємства. 

Економічна культура підприємства й особливості її діагностики. Якісний 
аналіз методів та інструментарію планування, обліку і контролю на підприємстві. 
Обґрунтованість управлінських рішень, їх оцінка.  
Індивідуальні завдання:  
- контрольна робота для студентів денної та заочної форми навчання. 
 
3. Рекомендована література: 
1. Васина А.А. Финансовая диагностика и оценка проектов / Васина А.А.  – СПб.: 
Питер, 2004. – 448 с. 
2. Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: Учебник для студентов ВУЗов. / Глазов М.М. – СПб.: Анд-реевский 
изд. дом, 2006. – 448 с. 
3. Гетьман О.О. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів / Гетьман О.О., Шаповал В.М. – Київ, Центр навчальної 
літератури, 2007. – 307 с. 
4. Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної 
діяльності підприємства: Монографія / Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. – К.: КНЕУ, 
2002. – 192 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні тестові завдання, виконання 
та захист контрольної роботи, тестові завдання та задачі до екзамену.  

 
АНОТАЦІЯ 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Економічна діагностика» 

складена з урахуванням вимог освітньо-професійної програми спеціальності 
7.03050401 – «Економіка підприємства».  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна діагностика» є - 
розрахунок та ґрунтовний аналіз окремих параметрів діяльності підприємства та 
його підрозділів; оцінювати склад, структуру, динаміку, взаємозв’язки економічних 
складових підприємства, оцінювати ступінь здійснення ефективного управління. 

 
ABSTRACT (ANNOTATION) 

 
 The program for the discipline «Economic diagnosis» takes into account the 
requirements of educational and professional training programs for training the direction 
7.03050401 – «Business Economics». 
 The main objectives of the discipline «Economic diagnosis» is  calculation and 
detailed analysis of individual parameters of the company and its divisions; assess the 
composition, structure, dynamics, relationships economic components of the enterprise, 
assess the extent effective management. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
 Программа изучения учебной дисциплины «Экономическая диагностика» 
составлена с учетом требований образовательно-профессиональной программы 
подготовки специалистов 7.03050401 – «Экономика предприятия». 
 Основными задачами изучения дисциплины «Экономическая диагностика» 
является – расчет и обстоятельный анализ отдельных параметров деятельности 
предприятия и его подразделений; оценивать состав, структуру, динамику, 
взаимосвязи экономических составляющих предприятия, оценивать степень 
осуществления эффективного управления. 


