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Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом вивчення є теоретичні та практичні знання і вміння 

щодо застосування закономірностей, принципів і особливостей при 

діагностиці та контролінгу економічного стану  підприємства. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою вивчення дисципліни «Економічна діагностика і 

контролінг» є формування економічного мислення і практичних 

навичок для проведення економічної діагностики та здійснення 

контролінгу, формування компетенцій щодо обґрунтування 

системи економічних показників аналізу та розробки 

контролюючої системи для  забезпечення ефективності 

господарської діяльності підприємства. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Дисципліна вивчає теоретичні основи і методичне забезпечення 

економічної діагностики та контролінгу  підприємства, 

інструментарій проведення оцінки та методичні підходи до 

формування системи показників аналізу підприємства. В 

результаті вивчення дисципліни студенти набувають знань та 

вмінь щодо: 

- знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати 

базові концепції мікро- та макроекономіки;  

- застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень 

різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної 

влади);  

- використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у сфері економічної діяльності; 

- застосовувати відповідні економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення економічних задач; 

- проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 

відповідні показники які характеризують результативність їх 

діяльності,  

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати; 

- ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 



методи отримання соціально-економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

соціальні показники; 

- вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного 

рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів; 

- розуміти та самостійно формувати стратегії розвитку 

підприємства на засадах конкурентоспроможності, якості, 

безпековості та прибутковості економічних систем. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в економічній сфері, які характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає 

застосування теорій та методів економічної науки. Здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність оцінювати та забезпечувати ефективність розвитку 

економічних систем. Здатність формувати та обґрунтовувати 

ціннісні пріоритети. Здатність прогнозувати на основі стандартних 

теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні 

процеси. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, 

соціальної, управлінської, облікової інформації для складання 

службових документів та аналітичних звітів. Здатність самостійно 

виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності. Здатність поглиблено аналізувати 

проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з 

врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Предмет і завдання дисципліни «Економічна 

діагностика і контролінг». Бізнес-індикатори у системі економічної 

діагностики та контролінгу. Діагностика конкурентного 

середовища підприємства. Діагностика конкурентоспроможності 

продукції підприємства. Діагностика майна і ринкова ціна 

підприємства. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. 

Діагностика персоналу та корпоративної культури підприємства.  

Управлінська діагностика та контролінг. Діагностика ліквідності, 

платоспроможності та прибутковості підприємства. Діагностика 

фінансової стійкості підприємства. Діагностика ділової активності 

підприємства. Діагностика та контролінг банкрутства на 

підприємстві. Контролінг інвестиційних проектів. Діагностика та 

контролінг у системі прийняття управлінських рішень.  
Види занять: лекції, семінарські заняття, індивідуальна 

самостійна робота 

Методи навчання: навчальна дискусія, практичні завдання, 

презентації. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити «Економічна теорія», «Основи функціонування економіки на 

мікро-, макро- та мезо- рівнях»,  «Теорія ймовірностей і 

математична статистика», «Економіка підприємства»,  

Пореквізити «Проєктний аналіз і оцінювання ризиків», «Вартісно-орієнтоване 

управління підприємством», «Проєктування розвитку економічних 



систем» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1.  Кривов'язюк І.В.Економічна діагностика: навчальний 

посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 456 с.. 

2.  Гетьман О.О., Шаповал В.М.Економічна діагностика: 

навчальний посібник Київ: Центр навчальної літератури, 2007. 

 307 с. 

3. Цьохла С. Ю., Плугарь О., Абаєва І. В. Контролінг. Навчальний 

посібник- 2013.  

Репозитарій НАУ: 

1. Вовк О.М., Оцінка потенціалу транспортних підприємств// 

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. 

праць. К: НАУ, 2012. Вип. 35. С.41–45. Режим доступу: 

https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/9748/1/Vovk.pdf 

2. Ареф’єва О.В. Конкурентоспроможність підприємств у 

міжнародному цифровому просторі: монографія К.: НАУ, 2019. 

с.342. Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32535 

3. Ковальчук А.М. Економічна діагностика інноваційного 

розвитку авіапідприємств / Адаптивне управління підприємствами 

в умовах неотехнологічного відтворення:монографія.За 

ред.Ареф’євої О.В. Київ: ФОП Маслаков, 2020. С. 68-76.Режим 

доступу: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44438 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторії теоретичного навчання, практичної підготовки, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, модульний контроль, домашні завдання, 

тестування 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

   

ПІБ викладача: КОВАЛЬЧУК 

АЛЬОНА  МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Науковий  ступінь: кандидат 

економічних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача:  

https://scholar.google.com.ua/citations?us

er=vCw5hJsAAAAJ&hl=uk  

Тел.:  

E-mail: 

alona.kovalchuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.415 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, адаптований під фахові компетенції 

спеціальності 

Лінк на дисципліну  
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