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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» 

розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення 

навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію 

розпорядженням від 16.06.2015 р. №37/роз. 

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного 

вибору студента та є теоретичною та практичною основою сукупності знань 

та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі економіки. 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів комплексу 

знань та вмінь щодо  використання сучасних методів та інструментів для 

аналізу і оцінювання економічного стану підприємства в ринковому 

середовищі та опрацювання комплексу заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності його діяльності. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 оволодіння теоретичними та методичними основами економічної 

діагностики підприємства; 

 вивчення основних принципів, методів та характеристик аналізу 

діяльності підприємства 

 визначення елементів внутрішнього і зовнішнього середовища 

підприємства 

 дослідження основних показників та індикаторів діяльності 

підприємства 

 розробляти, на основі проведеного аналізу, рекомендації щодо 

діяльності підприємства. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 завдання, основну мету та види економічної діагностики 

підприємства; 

 принципи проведення економічної діагностики; 

 джерела інформації для проведення економічної діагностики; 

 основні показники зовнішнього середовища підприємства; 

 систему показників, які характеризують загальноекономічну 

діяльність підприємства; 

 методи розрахунку та застосування показників фінансової стійкості, 

ліквідності, платоспроможності, майнового стану підприємства; 

 засади формування та впровадження пропозицій щодо зростання 

ефективності діяльності підприємства. 

Вміти: 

 самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; 
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 здійснювати проведення експрес-діагностики показників 

підприємства; 

 здійснювати проведення поглибленої діагностики показників 

підприємства; 

 пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати; 

 обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного методичного інструментарію. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного навчального модулю, який є логічно 

завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 

дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 

роботи та аналіз результатів її виконання. 

Навчальна дисципліна «Економічна діагностика» базується на знаннях 

таких дисциплін, як: «Економічна теорія», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Економіка і 

організація інноваційної діяльності» та є базою для вивчення таких 

дисциплін, як: «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання 

ризиків», «Бізнес-планування», «Оцінка економічної діяльності» та інших. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль № 1 «Особливості проведення економічної діагностики» 

 

Тема 2.1.1. Теоретичні основи економічної діагностики 

Теоретичні підходи у визначенні сутності та різновидів економічної 

діагностики підприємства. Характеристика джерел та способів формування 

інформаційної бази економічного діагностування. Принципи проведення 

економічної діагностики. Характеристика методичних підходів в діагностиці 

стану підприємства. Користувачі результатів економічної діагностики. Етапи 

економічної діагностики підприємства.  

Тема 2.1.2. Бізнес-індикатори та критерії системи економічної 

діагностики.  

Сутність та властивості системи економічної діагностики. Місце бізнес-

індикаторів у системі економічної діагностики. Принципи та чинники добору 

бізнес-індикаторів у системі економічної діагностики. Критерії в системі 

економічної діагностики.  

Тема 2.1.3. Діагностика конкурентного середовища підприємства.  

Конкурентне середовище підприємства: умови його формування і 

чинники впливу. Характеристика факторів внутрішнього та зовнішнього 
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середовища підприємства.  Методи аналізу зовнішнього середовища 

підприємства.  

Значення та суть діагностики конкурентоспроможності. Особливості 

діагностики конкурентної стратегії підприємства. Методи діагностики 

конкурентної стратегії. SWOT -аналіз як метод діагностики конкурентної 

стратегії підприємства. Визначення пріоритетних конкурентів на ринку. 

Тема 2.1.4. Діагностика загальноекономічної діяльності 

підприємства.   

Загальна характеристика підприємства. Звітність підприємства як 

основне джерело інформації здійснення економічної діагностики. 

Діагностика необоротних активів та основних засобів підприємства. 

Діагностика оборотних активів підприємства. Діагностика основних 

показників роботи персоналу на підприємстві. Аналіз витрат та  собівартості.  

Тема 2.1.5. Діагностика майнового стану підприємства. 

Сутність, завдання та значення  діагностики майнового стану 

підприємства. Оцінка та вартість майна підприємства. Інформаційна база 

діагностики майнового стану підприємства. Основи діагностики майнового 

стану підприємства. 

Тема 2.1.6. Діагностика ліквідності, платоспроможності та 

прибутковості підприємства.  

Основні характеристики понять ліквідності та платоспроможності 

підприємства. Діагностика ліквідності та платоспроможності підприємства. 

Діагностика ліквідності балансу: групування активів та пасивів підприємства. 

Критерії розподілу підприємств за рівнем платоспроможності.  

Аналіз формування прибутку підприємства. Прибутковість підприємства 

та її показники. Діагностика прибутковості підприємства.  

Тема 2.1.7. Діагностика фінансової стійкості підприємства.  

Поняття про фінансову стійкість підприємства. Етапи діагностики 

фінансової стійкості.  Експрес-діагностика фінансової стійкості 

підприємства. Оцінювання фінансової стійкості підприємства за типами. 

Оцінювання запасу фінансової стійкості 

Тема 2.1.8. Діагностика ділової активності підприємства.  

Ділова активність підприємства як економічне поняття. Етапи 

діагностики ділової активності. Експрес-діагностика ділової активності 

підприємства. Стійке зростання підприємства. Діагностика стійкого 

зростання підприємства. Моделі коефіцієнта стійкого зростання 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата  

видачі 

П.І.Б. 

отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор

. 

Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Дата 

ревізії 
Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

змі-

ни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесен-

ня зміни 

Дата 

введен-

ня зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


