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ВСТУП 

 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Економічна діагностика і 

контролінг» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і 

оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм 

навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних 

нормативних документів. 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.1. Місце, мета, завдання навчальної дисципліни. 

Навчальна дисципліна «Економічна діагностика і контролінг» є дисципліною 

професійної підготовки та удосконалює теоретичні та практичні основи сукупності 

знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі економіки підприємства. 

Дисципліна «Економічна діагностика і контролінг» спрямована на формування у 

студентів системи знань про методологію економічної діагностики та реалізацію 

контрольної функції в діяльності підприємств. Предметом вивчення є теоретичні та 

практичні знання і вміння щодо застосування інструментарію економічної діагностики 

фінансового, майнового та ін. секторів господарювання підприємства. 

Метою навчальної 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. 

Завданнями навчальної дисципліни є: 

- формування у студентів уявлення про систему оцінювання стану підприємства в 

середовищі його функціонування; 

- розвиток наукових поглядів на сучасні трактування методів економічного 

аналізу підприємства; 

- вивчення теоретико-методичних засад економічної діагностики за різними 

напрямками для забезпечення ефективності цільового вибору щодо управління 

підприємством; 

- опанування бізнес-індикаторів та критеріїв в системі економічної діагностики; 

- набуття навиків проведення комплексної економічної діагностики аналізу 

зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; 

- обґрунтування характеру впливу ринкових умов і факторів на внутрішній 

економічний механізм і конкурентний статус підприємства; 

- діагностика організаційних та ресурсних умов розвитку підприємства в сучасних 

умовах господарювання. 

1.2. Результати навчання, які дає можливість досягти навчальна дисципліна.  

У результаті вивчення дисципліни «Економічна діагностика і контролінг» 

студенти повинні 

Знати: 

- сучасні технології, методи й інструменти економічної діагностики підприємства;  



 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма 

навчальної дисципліни 
«Економічна діагностика і контролінг» 

Шифр 

документа 
СМЯ НАУ  

РП 11.01.01–01–2021 

Стор. 5 із 15 

 

- аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень; 

- економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та 

макроекономіки;  

- методи управлінської, фінансової діагностики та діагностики виробничого 

потенціалу підприємства; 

- види й особливості діагностики майнового, ринкового стану підприємства, 

систем економічної безпеки, конкурентоспроможності та потенціалу розвитку; 

- інструментарій оцінювання конкурентоспроможність підприємства і його 

продукції на ринку; 

- особливості організації і техніки оцінки економічного стану та характеру впливу 

середовища підприємства; 

- методичні положенні контролінгу на підприємстві; 

Вміти: 

- застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади);  

- 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; 

- 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;  

- застосовувати методи економічної діагностики при оцінюванні 

конкурентоспроможності продукції та підприємства, інвестиційної та кредитної 

привабливості; 

- проєктувати завдання та інструментарій контролінгу ефективності системи 

управління, фінансів та економічної безпеки, потенціалу розвитку підприємства. 

1.3. Компетентності, які дає можливість здобути навчальна дисципліна. 

Навчальна дисципліна «Економічна діагностика і контролінг» підсилює наступні 

компетенції: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 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 
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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. 

1.4. Міждисциплінарні зв’язки. 

Дана дисципліна базується на знаннях таких дисциплін, як «Основи 

функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях», «Економіка 

підприємства» та є базою для вивчення подальших дисциплін, а саме: «Економіка 

інтелектуальної власності та комерціалізація інновацій»,  «Проєктний аналіз і 

оцінювання ризиків», «Лідерство та креативна економіка», «Планування діяльності 

підприємства», «Моделювання бізнес-процесів», «Проєктування розвитку економічних 

систем» та інших. 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Зміст навчальної дисципліни 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з двох навчальних модулів, а саме:  

– навчального модуля № 1 «Основи економічної діагностики підприємства»,  

– навчального модуля № 2 «Контролінг на підприємстві », кожен з яких є 

логічною завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 

дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та 

аналіз результатів її виконання. 

 

2.2. Модульне структурування та інтегровані вимоги до кожного модуля 

Модуль № 1 «Основи економічної діагностики підприємства»  

Інтегровані вимоги модуля №1: знати: - сучасні технології, методи й 

інструменти економічної діагностики підприємства; аналітичний та методичний 

інструментарій для діагностики економічного стану підприємства; методи аналітичної 

діагностики результативності господарювання та діагностики виробничого потенціалу 

підприємства; види й особливості діагностики майнового, ринкового стану 

підприємства, конкурентоспроможності та потенціалу розвитку; 

вміти: застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для діагностики 

підприємства; 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; ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники; 
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застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних 

систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів; застосовувати 

методи економічної діагностики при оцінюванні конкурентоспроможності продукції та 

підприємства, інвестиційної та кредитної привабливості; 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика і контролінг». 

Основні поняття економічної діагностики та економічного аналізу. Аналіз 

організаційної підсистеми. Аналіз економічної підсистеми. Мікроекономічний, 

ретроспективний та перспективний аналізи. Методи діагностики. Предмет, об’єкт, 

завдання та методологія економічної діагностики та контролінгу. 

Тема 2. Бізнес-індикатори у системі економічної діагностики та контролінгу 

Сутність та властивості системи економічної діагностики. Місце бізнес-

індикаторів у системі економічної діагностики та контролінгу. Принципи та чинники 

добору бізнес-індикаторів у системі економічної діагностики. Критерії в системі 

економічної діагностики та контролінгу. 

Тема 3. Діагностика конкурентного середовища підприємства. 

Зміст діагностичних процесів в галузі оцінювання конкурентного середовища 

підприємства. Система показників оцінки конкурентного середовища підприємства. 

Вибір і оцінка стратегічної позиції підприємства на ринку. Оцінка привабливості 

стратегічних зон господарювання підприємства на ринку. Оцінка конкурентного статусу 

підприємства на ринку. Джерела збору інформації про конкурентів. Аналіз інформації 

про конкурентів. Методи діагностики конкурентної стратегії. SWOT -аналіз як метод 

діагностики конкурентної стратегії підприємства. Визначення пріоритетних конкурентів 

на ринку 

Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства. 

Поняття конкурентоспроможності продукції підприємства. Фактори впливу на 

конкурентоспроможність продукції підприємства. Методологічні засади оцінки 

конкурентоспроможності продукції. Компенсаційна і не компенсаційна оцінки 

конкурентоспроможності продукції. Напрямки підвищення конкурентоспроможності 

продукції підприємства. Рівні товару. Систематизація факторів впливу на 

конкурентоспроможність продукції підприємства.  

Тема 5. Діагностика майна і ринкова ціна підприємства. 

Нормативно-правова основа оцінки ринкової вартості майна. Основні поняття 

діагностики ринкової вартості майна. Підготовчий етап до оцінки майна. Порядок 

погодження та затвердження оцінки майна. Оцінка розміру статутного фонду відкритого 

акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації. Особливості оцінки 

цілісних майнових комплексів.   

Тема 6. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. 

Сутність, зміст та складові елементи виробничого потенціалу підприємства. 

Діагностика виробничої програми підприємства. Ресурсне обґрунтування виробничо-

господарської діяльності підприємства. Оцінка ефективності виробничого потенціалу 

підприємства. Порядок розроблення виробничої програми підприємства. Баланс 

робочого часу. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю. Оцінка 

вартості виробничої програми підприємства. Діагностика необоротних активів та 

основних засобів підприємства. Діагностика оборотних активів підприємства. 
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Діагностика основних показників роботи персоналу на підприємстві. Аналіз витрат та  

собівартості.  

Тема 7.  Діагностика персоналу та корпоративної культури підприємства 

Діагностика основних показників роботи персоналу на підприємстві. 

Ефективність персоналу як предмет економічної діагностики. Корпоративна та 

економічна  культура підприємства, її суть та функції. Характеристика основних 

моделей економічної культури підприємства. Сутнісна характеристика елементів 

економічної культури. Різновиди культурологічної діагностик. 

Аналіз факторів впливу на формування економічної культури. Оцінка економічної  

культури підприємства. Значення відмінностей національних культур в управлінні 

підприємством. Фактори, що сприяють та гальмують розвиток ефективної економічної 

культури на підприємстві. Характеристика національних стереотипів. Аналіз 

ефективності економічної культури підприємства 

 

 

Модуль № 2 «Контролінг на підприємстві»  

Інтегровані вимоги модуля №2: знати: основи аналізу та контролю фінансового 

стану і ризиків банкрутства; систему економічних показників оцінювання соціально-

економічної безпеки та окремих її складових; аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень; 

методи управлінської, фінансової діагностики підприємства; види й особливості 

діагностики систем фінансового контролінгу, корпоративної культури економічної 

безпеки; - методичні положенні контролінгу на підприємстві; 

вміти: застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень; застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач; 

ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники; розуміти та самостійно формувати 

стратегії розвитку підприємства на засадах конкурентоспроможності, якості, 

безпековості та прибутковості економічних систем; проєктувати завдання та 

інструментарій контролінгу ефективності системи управління, фінансів та економічної 

безпеки, потенціалу розвитку підприємства. 

 

Тема 1. Управлінська діагностика та контролінг 

Основи управлінської діагностики на підприємстві. Ефективна модель управління 

підприємством на засадах маркетингу. Діагностика антикризового управління 

підприємством. Основні функції управління. Функціонально-регіональна модель 

управління підприємством. Стадії кризи. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на 

кризову ситуацію на підприємстві. 

Науково-теоретична концепція контролінгу. Контролінг в системі управління 

підприємством. Предмет, методи та об‘єкти контролінгу. Принципи і сфера 

застосування контролінгу. Взаємозв‘язок контролінгу з функціями управління 

підприємством. Орієнтація контролінгу на типи управлінських рішень. 
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Тема 2. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на 

підприємстві 

Організаційна структура підприємства, орієнтована на контролінг. Проектування 

системи контролінгу та організаційної структури підприємства. Місце служби 

контролінгу в організаційній структурі підприємства. Структура і склад служби 

контролінгу.  

Основні організаційні аспекти інформаційного забезпечення системи контролінгу. 

Комплекс інформаційних потоків підприємства. Система інформаційних потоків 

контролінгу. Управлінський облік в інформаційному забезпеченні контролінгу 

Тема 3. 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 4. 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 5. 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 

Тема 6. Діагностика та контролінг банкрутства на підприємстві. 

Сутність діагностики банкрутства, її принципи і методи. Послідовність 

проведення діагностики банкрутства: дослідження фінансового стану підприємства, 

визначення масштабів кризового стану, вивчення основних факторів, які обумовлюють 

кризовий розвиток підприємства. Дві основні підсистеми системи діагностики 

банкрутства: експрес-діагностика банкрутства і фундаментальна діагностика 

банкрутства. Основні етапи експрес-діагностики: визначення об’єктів спостереження 

«кризового поля», формування системи індикаторів оцінки загрози банкрутства 

підприємства, аналіз окремих сторін кризового фінансового розвитку підприємства, 

здійснюваний стандартними методами, попередня оцінка масштабів кризового 

фінансового стану підприємства. Система показників для прогнозування ймовірності 

банкрутства: модель Альтмана, модель Спрінгейта, модель Лисса, модель Таффлера, 

дискримінантна функція із шістьма змінними, універсальна дискримінантна функція. 

Сутність комплексного фундаментального аналізу. Методи комплексного 

фундаментального аналізу: повний комплексний аналіз фінансових коефіцієнтів, 

кореляційний аналіз, СВОТ-аналіз. 

Тема 7. Контролінг інвестиційних проектів 

Особливості контролінгу інвестиційних проектів. Проектна діяльність та проекти 

на підприємствах. Ознаки проектів.  Інвестиції як джерела формування капіталу 
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підприємств та проєктів. Алгоритм контролінгу інвестиційних проектів. Методи оцінки 

інвестиційних проектів. Загальнодержавна ефективність інвестиційних проектів. 

Комерційна ефективність інвестиційних проектів. Бюджетна ефективність 

інвестиційних проектів. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. 

Тема 8. Діагностика та контролінг у системі прийняття управлінських 

рішень 

Класифікація управлінських рішень. Критерії прийняття управлінських рішень за 

ступенем визначеності результаті. Ризики у прийнятті господарських рішень.  

Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень. Класифікація 

підходів до прийняття управлінських рішень за ступенем раціональності. Етапи процесу 

прийняття рішень з позицій класичного підходу. Етапи процесу прийняття рішень з 

позицій підходу обмеженої раціональності. Форми реалізації процесу прийняття рішень 

з позицій соціально-психологічного підходу. Консалтинг як система підтримки 

прийняття управлінських рішень. Основні види консалтингових послуг. Методи 

надання консалтингових послуг. 

2.3. Тематичний план. 

№ 

пор 

Назва теми 

(тематичного розділу) 

Обсяг навчальних занять (год.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 « Основи економічної діагностики підприємства » 

 

1.1 

 
Предмет і завдання дисципліни «Економічна 
діагностика і контролінг». 

__5_ семестр _5__ семестр 

7 2 2 3 4 - - 4 

1.2 
Бізнес-індикатори у системі економічної 
діагностики та контролінгу 

7 2 2 3 5 - - 5 

1.3 
Діагностика конкурентного середовища 
підприємства. 

7 2 2 3 5 

2 

- 4 

1.4 
Діагностика конкурентоспроможності 
продукції підприємства 

7 2 2 3 4 - 3 

1.5 
Діагностика майна і ринкова ціна 
підприємства 11 

2 

2 
2 5 4 - - 4 

1.6. 
Діагностика виробничого потенціалу 
підприємства 

7 2 2 3 4 

2 

- 3 

1.7. 
Діагностика персоналу та корпоративної 
культури підприємства 

12 
2 

2 

2 

2 
4 4 - 3 

1.10 Модульна контрольна робота №1 4 - 2 2 - - - - 

1.11 Домашня контрольна робота №1 8 - - 8 - - - - 

Усього за модулем №1 

 
68 18 18 34 

30 4 0 26 
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2.4. Домашні завдання та завдання на контрольну (домашню) роботу 

(ЗФН). 
Контрольні (домашні) роботи з дисципліни виконуються у шостому семестрі, 

відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з 

метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у 

процесі засвоєння всього навчального матеріалу з дисципліни «Економічна діагностика і 

контролінг».  

Конкретна мета ДЗ полягає у діагностиці економічного стану підприємства та 

проєктуванні його системи контролінгу.  

Для успішного виконання ДЗ студент повинен  

знати термінологію, сучасні технології, методи й інструменти економічної 

діагностики для проведення управлінського, фінансового аналізу, оцінки 

конкурентоспроможності продукції та виробничого потенціалу підприємства; методичні 

положенні контролінгу на підприємстві та особливості проєктування його системи. 

вміти системно пристосовувати теоретичні знання при діагностиці економічного 

стану підприємства, його безпекового і конкурентного статусу; робити наукові 

узагальнення відносно оцінки рівня ефективності господарювання та системи 

контролінгу; проводити діагностику майнового, ринкового стану; оцінювати 

ефективність заходів із забезпечення результативності розвитку та системи контролінгу 

підприємства.  

 

Модуль №2 « Контролінг на підприємстві » 

2.1 
 
Управлінська діагностика та контролінг 

_5_ семестр __6_ семестр 

7 2 2 3 12 - - 12 

2.2 
Організаційно-методичні основи створення 
системи контролінгу на підприємстві 

7 2 2 3 11 

2 2 

9 

2.3 
Діагностика ліквідності, платоспроможності 

та прибутковості підприємства 
7 2 2 3 11 9 

2.4 
Діагностика фінансової стійкості 
підприємства 

7 2 2 3 10 

2 

2 

9 

2.5 Діагностика ділової активності підприємства 7 2 2 3 10 9 

2.6. 
Діагностика та контролінг банкрутства на 
підприємстві 

7 2 2 3 11 10 

2.7. Контролінг інвестиційних проектів 7 2 2 3 11 
1 

10 

2.8. 
Діагностика та кконтролінг у системі 
прийняття управлінських рішень 

5 2 1 2 11 10 

2.9 Модульна контрольна робота №2 3 - 1 2 - - - - 

2.10 Домашня контрольна робота №2 8   8 - - - - 

1.12  Контрольна (домашня) робота (ЗФН) №1 - - - - 8  - - 8 

2.11  Контрольна (домашня) робота (ЗФН) №2 - - - - 8  - - 8 

2.12 
Підсумкова семестрова контрольна робота 
(ЗФН) 

- - - - 2 - 1 1 

Усього за модулем №2 65 16 16 33 105 4 6 95 

Усього за навчальною дисципліною 135 34 34 67 135 8 6 121 
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Теми завдання для виконання здійснюється студентом в індивідуальному порядку 

відповідно до методичних рекомендацій, розроблених провідним  викладачем кафедри.  

Час, потрібний для виконання кожної  контрольної (домашньої) роботи складає 8 

годин самостійної роботи. 

Завдання для виконання розробляються автором робочої програми. Навчальні 

матеріали затверджуються протоколом засідання випускової кафедри, доводяться до 

відома студента індивідуально і виконуються відповідно до методичних рекомендацій, 

згідно якої номер варіанту теоретичної частини та завдання дорівнює першій цифрі 

індивідуального навчального плану студента.  

 

2.5. Перелік питань для підготовки до підсумкової контрольної роботи 
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до підсумкової контрольної роботи 

розробляються провідним викладачем кафедри відповідно до робочої програми, 

затверджуються на засіданні кафедри та доноситься до відома студентів. 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання  

При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

– метод проблемного викладу; 

– дослідницький метод; 

– дискусія; 

– метод конкретних ситуацій (КС): КС, що навчають аналізу та оцінці; КС, що 

навчають вирішенню проблем та прийняттю рішень; КС, що ілюструють проблему, 

рішення або концепцію в цілому. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, практичних занять, під 

час самостійної роботи студентів,  роботи з навчальною літературою.  

 

3.2. Рекомендована література  

Базова література 

3.2.1. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика: навч. посіб. К.:  Центр 

учбової літератури, 2017. 456 с. 

3.2.2. Гетьман О.О. Економічна діагностика. К.: Центр навчальної 

літератури, 2007. 307 с. 

3.2.3. Брітченко І.Г., Князевич А.О. Контролінг : навч. посіб. / І. Г. 

Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 280 с. 

3.2.4.  Костенко Т.Д. Економічна діагностика. Практикум. К.: Центр учбової 

літератури, 2007. 186 с. 

3.2.5. Сарай Н.І. Економічна діагностика: навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 

2015. с. 165. 

Допоміжна література 
3.2.6. Ареф’єва О.В. Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному 

цифровому просторі: монографія К.: НАУ, 2019. с.342. 

2.3.7. Ареф’єва О.В., Вовк О.М., Очеретяна С.О. Методичні засади 

діагностування результативності модернізації підприємств в контексті реалізації 
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інноваційного потенціалу. Вісник Київського національного університету 

технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. 4 (149). С. 8-16. 

2.3.8. Вовк О.М. Детермінанти модернізації підприємств інфраструктурної 

сфери: теорія, методологія, практика. Київ, ФОП Маслаков, 2020. 480 с. 

2.3.9. Ковальчук А. М. Економічна діагностика інноваційного розвитку 

авіапідприємств. Адаптивне управління підприємствами в умовах 

неотехнологічного відтворення: монографія/ за ред. д-ра. екон. наук, професора 

Ареф’євої О.В. – К.: НАУ, 2020, 260 с. 

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті 

3.3.1. https://zakon.rada.gov.ua/laws 

3.3.2. http://www.kmu.gov.ua 

3.3.3. Вовк О.М. Методичне забезпечення оцінювання ефективності на 

транспортних підприємствах. Східна Європа: економіка, бізнес та управління.  Д.: 

ДВНЗУ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2016. 

вип. 2. С. 153-159. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/2_2016/30.pdf 

3.3.4. Ареф’єва О.В., Вовк О.М. Формування механізму нарощування 

ефективності використання резервів розвитку потенціалу підприємства. 

Інфраструктура ринку. 2018, №25. С. 310-317. URL: http://www.market-

infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/52.pdf 

3.3.5. Вовк О.М. Управління розвитком системи економічної безпеки 

підприємства: теоретичне забезпечення. Приазовський економічний вісник. 2018, 

№6(11). С.120-124. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/6_11_uk/25.pdf 

3.3.3.6. Вовк О.М., Ковальчук А.М., Мацаєнко Ю.О. Діагностика 

ефективності управління персоналом аеронавігаційного підприємства. Ефективна 

економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7860  
 

 

http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/6_11_uk/25.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7860
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ 

ТА ВМІНЬ 

 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється 

в балах відповідно до табл.4.1. 

Вид 

навчальної роботи 

Мах кількість балів 

Вид 

навчальної роботи 

Мах кількість балів 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

5 (6) семестр 

Модуль № 1 «Основи економічної діагностики 

підприємства» 
Модуль № 2 «Контролінг на підприємстві» 

Відповіді на практичних 

заняттях або підготовка 

доповідей та презентацій  

10 - 

Відповіді на практичних 

заняттях або підготовка 

доповідей та презентацій  

10 20 

Виконання тестових 

завдань на знання 

теоретичного матеріалу 

під час практичних 

занять 

10 - 

Виконання тестових 

завдань на знання 

теоретичного матеріалу 

під час практичних занять 

10 20 

Виконання контрольної 

роботи (домашньої) 
20 - 

Виконання контрольних 

робіт (домашньої) 
20 

15 

15 

Для допуску до виконання 

модульної контрольної 

роботи №1 студент має 

набрати не менше 

24 – 

Для допуску до виконання 

модульної контрольної 

роботи №2  студент має 

набрати не менше 

24 –. 

Підсумкова семестрова 

контрольна робота 
- 30 

Виконання модульної 

контрольної роботи №1 
10 – 

Виконання модульної 

контрольної роботи №2 
10 – 

Усього за модулем №1 50 – Усього за модулем №2 50 100 

Усього за модулями №1, №2 100 100 

Усього за дисципліною 100 

 

Залікова рейтингова оцінка визначається ( в балах та за національною шкалою) за 

результатами  виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру. 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку. 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 

відомості модульного контролю. 

4.4. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е 

тощо. 

4.5. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 

Додатку до диплома. 



 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма 

навчальної дисципліни 
«Економічна діагностика і контролінг» 

Шифр 

документа 
СМЯ НАУ  

РП 11.01.01–01–2021 

Стор. 15 із 15 

 

 (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 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, яка 

внесла зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 

 


