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Вибіркова дисципліна, змістових модулів – 2. 
Форма контролю: іспит. 
Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120, у т.ч. лекції – 
28 годин, практичні/семінарські заняття – 14 годин, 
самостійна робота – 78 години. 
Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний (online). 
Мова викладання: українська  
Рік викладання – 2022-2023 

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 Вимагає знань з мікроекономіки, макроекономіки, 
статистики; економіки підприємства; економічного аналізу, 
інформаційних систем та технології, контролінгу та інші. 

 

1. Мета і завдання дисципліни 
Навчальна дисципліна «Економічна діагностика». 

Мета дисципліни: формування системи знань, умінь і навичок щодо 
використання методичного апарату економічного діагностування для 
визначення стану підприємства. Основними цілями вивчення дисципліни є 
теоретична й практична підготовка здобувачів вищої освіти щодо оволодіння 
навичками економічної діагностики для забезпечення ефективного управління 
підприємством.  
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Завдання вивчення дисципліни: 
- застосування основних методів та прийомів діагностики;  
- опанування методичного інструментарію проведення діагностичних 

процедур та оцінювати дію зовнішніх, що впливають на показники 
господарської діяльності підприємства;  

- оволодіння навичками самостійно здійснювати діагностику і 
прогнозування діяльності підприємства та визначення резервів підвищення 
ефективності господарсько-фінансової діяльності.  
 

2. Результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен 
знати: 
новітні теоретичні підходи, закономірності, принципи і особливості 

формування системи діагностики підприємства;  
прийоми та процедури які застосовуються в процесі діагностики 

підприємства;  
методичний інструментарій діагностики окремих складових потенціалу 

підприємства.  
вміти: 

організувати діагностичну роботу на підприємстві, щодо оцінки 
ефективності діяльності підприємства;  

класифікувати та систематизувати фактори, що впливають на економічні 
процеси підприємства; використовувати прикладний інструментарій 
діагностики сучасних підприємств;  

визначати рівень ефективності функціонування підприємства на основі 
діагностування його фінансово-економічного стану; 

застосовувати принципи проведення управлінської та фінансової 
діагностики; 

попереджати та нейтралізувати виклики і загрози діяльності 
підприємства; 

розробити проекти управлінських рішень з метою ефективного 
використання і розвитку потенціалу підприємства.  

 

набути соціальних навичок (soft-skills):  
-аналізувати та систематизувати інформацію для вирішення професійних 

завдань; 
-уміти працювати  в команді; 
-розвивати критичне мислення, адаптивність, навички публічних 

виступів; 
-мотивувати та здійснювати ефективне управління з метою досягнення 

цілей; 
-презентувати навички спілкування в професійних, ділових і наукових 

колах. 
 



 
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 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Предмет і завдання дисципліни 
Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства 
Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів 
Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства 
Тема 5. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства 
Тема 6. Діагностика майна і ринкова ціна підприємства 

 
Змістовий модуль 2.  

Тема 7. Управлінська діагностика 
Тема 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства  
Тема 9. Фінансова діагностика 
Тема 10. Діагностика економічної безпеки підприємства 
Тема 11. Діагностика економічної культури підприємства 
 

5. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, 

усне опитування, письмовий контроль. 
Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 30 балів, другий рубіжний 
контроль – 30 балів. Іспит – 40 балів. 

Семестровий контроль полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 
освіти навчального матеріалу на лекційних та практичних/семінарських 
заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та шкалою ЄКТС 
результатів навчання. 
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