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Мета вивчення

дисципліни є
формування у майбутніх фахівців

широкого світогляду та практичного

досвіду щодо оцінювання, аналізу та

ідентифікації стану, тенденцій та

перспектив розвитку підприємства на

основі системи індикаторів,

діагностування масштабних ситуацій і

масивів різнорідної інформації з

метою прийняття обґрунтованих

управлінських рішень, набуття

спеціальних знань та опанування

ефективних прийомів і методів щодо

усунення проблемних моментів та

слабких сторін в діяльності

підприємства, орієнтуючись на

конкурентний довгостроковий

розвиток суб’єкта господарювання

Економічна діагностика підприємства

Обсяг – 6 кредитів, 180 годин, в т.ч.
лекцій – 28 год., практичні заняття
– 28 год., самостійна робота – 124
год.

Підсумкова форма контролю - іспит

Предметом вивчення дисципліни є

процес економічної діагностики за 
кількісними параметрами та 

якісними характеристиками стану 
підприємства в розрізі основних 
напрямів його функціонування



курс є ключовим в процесі підготовки 
фахівців і є галуззю знань, що об'єднує 

всі дисципліни, які вивчаються 
студентами економічних спеціальностей, 

сприяє формуванню аналітичного 
мислення майбутнього фахівця

майбутній фахівець економіст-
менеджер отримує навички 

діловитості і творчого підходу до 
вирішення складних економічних 

проблем процесу управління 
підприємствами

Важливість вивчення 
дисципліни

Сфера професійного 
використання



Діагностика дає можливість оцінити

1 Фінансовий та майновий стан компанії

2 Рівень підприємницького ризику

3 Достатність капіталу для поточної  
діяльності та довгострокових інвестицій

4 Потреба в додаткових джерелах 
фінансування

5 Здатність до нарощення капіталу

6 Ефективність діяльності компанії



ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

•застосовувати інструментарій    
економічної    діагностики для 
оцінювання ресурсного 
потенціалу та фінансового стану 
підприємства

•використовувати методичні 
підходи для дослідження 
інвестиційної привабливості та 
кредитоспроможності 
підприємства

•користуватися основами 
діагностики кризових явищ на 
підприємстві та використовувати 
теоретико-методологічні засади 
антикризового управління 
діяльністю підприємства

•оцінювати 
конкурентоспроможність 
підприємства та продукції для 
прийняття правильних 
управлінських рішень

•застосовувати   теоретичні   основи   
фінансової   та управлінської 
діагностики з метою забезпечення 
стійкого фінансового стану та 
раціональної управлінської структури 
підприємства

•використовувати методичний 
апарат економічної діагностики 
для оцінювання    економічної    
безпеки    та    економічної 
культури підприємства



Зміст дисципліни розкривається у темах

д.е.н., проф. Блакита Г.В.

к.е.н., доц. Сілакова Г.В.Кадрове забезпечення

Тема 1. Економічна діагностика: сутність, її роль у системі 
менеджменту підприємства, вітчизняний та зарубіжний досвід

Тема 2. Діагностика економічного потенціалу підприємства 

Тема 3. Бізнес–індикатори та критерії в системі економічної 
діагностики стану підприємства

Тема 4. Діагностика кредитоспроможності підприємства

Тема 5. Методичний інструментарій діагностування 
результативності інноваційної політики підприємства

Тема 6. Діагностика конкурентного середовища та 
конкурентоспроможності підприємства

Тема 7. Діагностика економічної безпеки підприємства


