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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників  

Характеристика  дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів - 5 

 

Обов’язкова для студентів спеціальності  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст 

 

Загальна кількість годин –  

150 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи студента 

– 7,5 

20 год. 8 год. 

Практичні/семінарські заняття 

40 год. 6 год. 

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

90 год. 136 год. 

Вид контролю:  

Екзамен, курсова робота 

2. Мета та завдання  

Мета : формування вмінь і навичок щодо використання методичного апарату та 

інструментарію економічного діагностування для визначення стану підприємства. 

Завдання: 
• вивчення характеру дії економічних законів, визначення закономірностей і 

тенденцій розвитку економічних систем мікрорівня; 

• оцінка ефективності функціонування підприємства і визначення на цій основі 

стабільності його розвитку; 

• характеристика діяльності підприємства в умовах неповної інформації; 

• оцінка стабільності і динаміки розвитку підприємства як системи в умовах 

ентропії зовнішнього середовища; 

• оцінка можливих наслідків прийнятих управлінських рішень, пов'язаних з 

різними господарськими ситуаціями: зміною кадрової структури, змінами, що 

відбулися в товарному постачанні, змінами у фінансовому стані постачальників і 

покупців продукції підприємства, станом платоспроможності самого підприємства й 

ін.; 

• аналіз втрачених комерційних можливостей підприємства в ретроспективі, 



пошук нових резервів поліпшення показників роботи в майбутньому з оцінкою 

"вузьких місць", що мають місце; 

• оцінка поточного фінансового стану підприємства, його взаємовідносин з 

банками, постачальниками та покупцями, характеристику перспектив розвитку цих 

відносин; 

• аналіз різних варіантів розвитку підприємства на конкретну часову перспективу 

(оперативний, середньостроковий і довгостроковий прогноз) в залежності від обраної 

стратегії управління; 

• характеристика ділового іміджу підприємства в цілому і дослідження динаміки 

його зміни; 

• комплексне обґрунтування всіх бізнес проектів і стратегій підприємства; 

• контроль над досягненням цільових орієнтирів діяльності, над ефективністю 

використовування ресурсів; 

• пошук резервів підвищення результативності економічної системи підприємства; 

• ухвалення управлінських рішень по реалізації виявлених резервів. 
 

3. Структура дисципліни 
 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п/с лаб інд с.р.с л п/с лаб інд с.р.с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти економічної діагностики підприємства  

Тема 1. Теоретико-

методологічні основи 

економічної 

діагностики 

діяльності 

підприємства 

16 2 4     10 16 1     15 

Тема 2.  

Управління по 

відхиленнях 

20 2 5     13 20 1     19 

Тема 3. Експертні 

методи діагностики 

економічної 

діяльності 

підприємства 

16 2 5   9 16 1 

 

1   14 

 

Тема 4. Рейтингова 

оцінка економічної 

діяльності 

підприємства 

18 3 6     9 18 1 2    15 

Разом за змістовим 

модулем 1 

70 9 20    41 70 4 3    63 

Змістовий модуль 2. Практичні інструменти економічної діагностики підприємства 



Тема 5. Системи 

показників, що 

використовуються в 

діагностиці 

26 4 5   17 26 1 1   24 

Тема 6. Методи 

узагальнення 

аналітичної 

інформації 

22 3 6   13 26 

 

1 1 

 

  24 

Тема 7. Діагностика 

діяльності 

підприємства на 

основі моделі 

S.C.O.R.E. 

22 2 5     15 22 1 1   20 

Тема 8. Діагностика 

рівня економічної 

безпеки підприємства 

10 2 4   4 10 1    9 

 

Разом за змістовим 

модулем 2 

80 11 20     49 80 4 3   73 

Усього годин 150 20 40    90 150 8 6   136 

ІНДЗ   - -  -       

Усього годин 150 20 40   90 150 8 6   136 

4. Теми семінарських/практичних занять 

N 

з/п 

Вид та тема заняття Кількість годин 

1 Семінар-дискусія  

Теоретико-методологічні основи економічної діагностики діяльності 

підприємства 

4 

2 Практичне заняття  

Управління по відхиленнях 

5 

3 Практичне заняття 

Експертні методи діагностики економічної діяльності підприємства 

5 

4 Практичне заняття 

Рейтингова оцінка економічної діяльності підприємства 

 6 

5 Семінар-дискусія 

 Системи показників, що використовуються в діагностиці 

5 

6 Практичне заняття 

Методи узагальнення аналітичної інформації 

6 

7 Семінар запитань і відповідей 

Діагностика діяльності підприємства на основі моделі S.C.O.R.E. 

5 

8 Практичне заняття  

Діагностика рівня економічної безпеки підприємства 

4 

 

 

 



 
 

5. Індивідуальні завдання 
 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Добір статистичної інформації щодо економічного розвитку підприємства – 

суб’єкта дослідження, стану його системи менеджменту. 

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїнських 

та міжнародних семінарах та конференціях.  

 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 
 

Вид та тема занять 

Кількість 

годин  

самостій-

ної 

роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти економічної діагностики підприємства 

Семінар – дискусія 

 

Теоретико-

методологічні основи 

економічної 

діагностики 

діяльності 

підприємства 
10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Предмет 

економічної діагностики. Об’єкт діагностики. Суб’єкти 

економічної діагностики. Загальна характеристика 

методичного забезпечення і практичного інструментарію 

економічної діагностики підприємства. Економічна 

діагностика в системі управління діяльністю 

підприємства. Роль економічної діагностики в 

підвищенні ефективності управління діяльністю 

підприємства. Місце економічної діагностики в системі 

управління діяльністю підприємства. Структурно-

логічна модель здійснення економічної діагностики. 

Технологія проведення економічної діагностики 

діяльності підприємства. 

Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

 Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей, перевірка 

індивідуального 

завдання 

Практичне заняття 

Тема 2. Управління 

по відхиленнях 

13 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Суть управління по 

відхиленнях, види відхилень і їх характеристика. 

Допустимі межі відхилень. Суть і необхідність 

проведення ГЭП-анализа. Мета, значення, застосування, 

етапы проведення ГЭП-анализа. Методи ГЭП-анализа: 

SWIFT, FMEA, HAZOP, FTA, FMECA, ETA. Метод 

аналізу дерева помилок. Переваги і  недоліки методу 

дерева помилок.. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання практичних завдань. 

Тестування,  

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

перевірка завдань 

Практичне заняття 

Тема 3. Експертні 

методи діагностики 

економічної 

діяльності 

підприємства 

9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Суть і види 

експертних методів. Експерти, експертиза. Метод 

експертних оцінок. Метод опиту. Методи експертних 

оцінок.  Анкетування. Типи питань в анкетах. Шкали 

оцінки. Види шкал вимірювання: шкали якісних ознак 

(шкала найменувань, порядкова шкала); шкала 

кількісних ознак (шкала інтервалів, шкала стосунків, 

абсолютна шкала). Інтерв'ювання. Види інтерв'ю. Метод 

Тестування,  

проведення дискусії, 

перевірка завдань 



рангів. Метод безпосереднього оцінювання. Метод 

зіставлення. Метод сценаріїв. Процедура технічної 

обробки результатів. Формування узагальненої оцінки 

узгодженості думок експертів. Консенсус-прогноз. 

Узгодженість думок по критерію Спірмена і коефіцієнт 

рангової кореляції Кендалла. Дисперсійний коефіцієнт 

конкордации. Ентропійний коефіцієнт конкордации..  

Джерело [1, 2, 4, 5, 9]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання практичних завдань. 

Практичне заняття 

 

Рейтингова оцінка 

економічної діяльності 

підприємства 

9 1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Рейтингова оцінка 

економічної діяльності підприємства. Рейтинг. Рейтингове 

число. Мета рейтингової оцінки. Етапи методики 

комплексної рейтингової оцінки ефективності діяльності 

підприємства. Методи рейтингової оцінки ефективності 

діяльності підприємства: метод умовно-еталонного 

підприємства; метод максимінімума; метод суми міст. 

Джерело [1, 2, 4, 5, 9]. 

2. Розв’язання практичних завдань. 

Проведення дискусії, 

перевірка завдань 

Разом змістовий 
модуль 1 

41   

Змістовий модуль 2. Практичні інструменти економічної діагностики підприємства 
Семінар-дискусія 

 Тема 5. Системи 

показників, що 

використовуються в 

діагностиці 

17 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Показники, набор 

показників, системи показників. Комплексні системи 

показників. Логіко-дедуктивні та емпирико-індуктивні 

системи показників.  Системи показників: Du Pont, 

Pyramid Structure of Ratios, ZVEI, система показателей 

RL та ін.Збалансована система показників: суть, види 
Етапи розробки збалансованої системи показників. 

Ключові показники ефективності (КПЕ). Вимоги до 

формування КПЕ. Стратегічна карта збалансованої 

системи показників. Головні підходи до забезпечення  

успішного застосування збалансованої системи 

показників. Інтеграція збалансованої системи показників 

в систему планування. З'єднання збалансованої системи 

показників з концепцією вартісно-орієнтованого 

управління. Дерево факторів створення вартості 

підприємства..   Джерело [1, 2, 4, 5, 6]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання практичних завдань 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

перевірка завдань 

Практичне заняття 

Тема 6. Методи 

узагальнення 

аналітичної 

інформації 13 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Інтегральна оцінка. 

Інтегральний показник. Інтегральна оцінка динаміки 

фінансово-економічної діяльності підприємства. 

Коефіцієнти рангової корреляції Кенделла та Спірмена. 

Інтегральна оцінка ефективності управління 

підприємством. Способи розрахунку значущості 

показників. Інтегральна оцінка якості системи 

управління на основі нечітко-множинного методу.  

Графічний метод узагальнення аналітичної інформації. 

лепестковые диаграммы. Діагностика результатів 

діяльності підприємстваДжерело [1, 2, 4, 5, 6]. 

2. Самотестування. 

 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

практичних завдань 

Семінар запитань і 

відповідей  

Діагностика 

15 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Суть моделі 

S.C.O.R.E. Ланцюжок причинно-наслідкових зв'язків в 

моделі S.C.O.R.E.: симптоми, причини, результати, 

ефекти, ресурси.  Етапи діагностики за технологією 

SCORE. Ментальна карта підприємства. Комбінування 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

перевірка завдань  



діяльності 

підприємства на 

основі моделі 

S.C.O.R.E. 

моделі S.C.O.R.E. з іншими ефективними моделями: 

діаграма Ісикаві, карта стейкхолдеров, діаграма 

Ганта.Джерело [1, 2, 4, 5, 6]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання практичних завдань 

Практичне заняття  

Діагностика рівня 

економічної безпеки 

підприємства 

4 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Суть економічної 

безпеки підприємства. Головна мета економічної безпеки 

підприємства. Основна функціональна мета економічної 

безпеки. Об'єкт, суб'єкт економічної безпеки. Загроза 

економічній безпеці. Форми прояву погроз економічній 

безпеці Віди погроз економічній безпеці підприємства. 

Основна функція забезпечення економічної безпеки. Система 

економічної безпеки підприємства (СЕБ): основні завдання, 

принципи основні елементи. Стратегія економічної безпеки. 

Основні підходи до дослідження економічної безпеки 

підприємства: інформаційний, зовнішній, ресурсно-

функціональний. Інтегральна оцінка рівня економічної 

безпеки підприємства. Критерій економічної безпеки. 

Методи визначення рівня економічної безпеки підприємства: 

відтворювальний, нормативний, графічний, ресурсний, 

функціональний, імовірнісний методи. Карта ризику - 

ефективний інструмент оцінки економічної безпеки 

підприємства. Процес картографування ризику. Етапи 

картографування ризику підприємства. [1, 2, 4, 5, 6]. 

2. Самотестування. 

3. Розв’язання практичних завдань 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

перевірка завдань 

Разом змістовий 
модуль 2 

49 
  

Разом 90   
   
  

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами навчання 
та компетентностями 

  
 Результати навчання 

 

Компетентності* 

Загальні  Предметно-спеціальні  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

Знання теоретико-методологічних основ 

економічної діагностики діяльності 

підприємства 

        +    + 

Розуміння методики управління по 

відхиленнях 
+  +      +  +   

Розуміння експертних методів 

діагностики економічної діяльності 

підприємства 

 +   +    + +    

Уміння здійснювати рейтингову оцінку 

економічної діяльності підприємства 

  +      + +  +  

Розуміння підходів  до побудови системи 

показників що використовуються в діагностиці 

+ +       +  +  + 

Розуміння методики проведення 

діагностики діяльності підприємства на 

основі моделі S.C.O.R.E. 

 +    +   + +    

Знання основ діагностики рівня 

економічної безпеки підприємства 

  + +   +  + +   + 

  



*Примітка: Загальні компетентності: 1. Здатність породжувати нові ідеї (креативність). 

2. Гнучкість мислення. 3. Здатність застосовувати знання на практиці. 4. Групова робота. 

5. Комунікативні навички. 6. Професійне володіння комп’ютером та інформаційними 

технологіями. 7. Етичні установки. 

Предметно-спеціальні компетентності: 1. Базові загальні питання. 2. Глибокі знання і 

розуміння. 3. Навички оцінювання. 4. Дослідницькі навички та уміння. 5. Математичні 

навички. 6. Підвищення кваліфікації. 

 
8. Форми навчання 

Лекції, семінарські (практичні) заняття, самостійна робота (підготовка 

презентацій, рефератів, есе, самостійно опрацювання додаткових питань за 

рекомендованою літературою). 

                                                     

9. Методи оцінювання 
 

Поточне оцінювання на семінарських (практичних) заняттях, модульний 

контроль, екзамен. 

                                                                        
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей  студента  оцінюються  протягом семестру в 

обсязі 100 балів. 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 1  2 2  7 

Тема 2 1 2  2  5 

Тема 3  2 2   4 

Тема 4  2  4  4 

Разом змістовий 

модуль1 
2 6 4 8 3 23 

Змістовий модуль 2 

Тема 5  2 1 5  8 

Тема 6  2  2  4 

Тема 7  2 1 2  5 

Тема 8   2   2 

Разом змістовий 

модуль 2 
 6 4 9 3 22 

Разом 100/50 

 



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
 комп’ютерної програми «TestXPro» або письмово 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-30 балів – теоретична частина (тестування); 

0-20 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (30 тестових 

завдань). 

Оцінювання тестових завдань (30 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 

правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 

один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 

підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини  (1 ситуаційне 

завдання на 20 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 

частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 

20 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

15 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 

недостатньо аргументовані 

10 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 

оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 

помилки в розрахунках чи оформленні 

0-6 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, 

отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових 

модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання 

загальних результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 
 



Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 

 
  

11. Методичне забезпечення 
 

1. Електронний конспект лекцій. 

2. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

Базова 

1. Економічна діагностика: конспект лекцій / С.О. Єрмак; ДонНУЕТ. – Кривий 

Ріг, 2016. – 48 с. 

2. Фролова Л.В. Економічна діагностика діяльності підприємств: методичний та 

практичний інструментарій: Навч. посіб. / Л.В. Фролова, О.О. Никитенко, С.О. 

Ермак, Л.В. Івкова. – Донецьк: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2007. - 

158 с. (укр.мов.)  

Допоміжна 

1. Антикризисное управление: Учебн. Пособие. / Под ред. Э.М. Короткова. – 

М.: ИНФРА-М, 2002. – 432с. 

2. Бень Т.Г., Довбня С.Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства // 

Фінанси України. — 2002 . — №6. — С. 53—60. 

3. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. -215с. 

4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – К.: Ника-центр “Эльга”, 

2001. – 521 с. 

5. Блинов А.О., Бутырин Г.Н., Добренькова Е.В. Управленческий консалтинг 

корпоративных организаций: Учебник. — М: ИНФРА-М, 2002. — 192 с. 

6. Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учебное пособие. – М.: Финансы 

и статистика, 2001. – 384 с. 

7. Бутник О.М. Економіко-математичне моделювання динамічних 

закономірностей розвитку економічних систем: Монографія. — Xарків: 



Видавництво “ІНЖЕК”, 2003. — 224 с. 

8. Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтінгової діяльності: Навч. 

Посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 244с. 

9. Власова Н.О. Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності 

підприємств громадського харчування. – Харків: Харківська державна 

академія технології та організації харчування, 2004. – 214 с. 

10. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної 

літератури, 2007. – 307 с. 

11. Денисов А.Ю. Экономическое управление предприятием и корпорацией / 

А.Ю. Денисов, С.А. Жданов. — М.: Дело и Сервис, 2002. — 416 с. 

12. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. 

- К. : Знання, 2012. - 298, [22] с. 

13. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича ; [уклад.: С. В. Ксьондз, О. І. Мельник]. - Чернівці : Чернів. нац. 

ун-т, 2012. - 75 с. 

14. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

Верхоглядова Н. І. [та ін.]. - Д. : Свідлер, 2011. - 331 с. 

15. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. 

А. Писаренко, Н. Б. Проценко ; Житомир. держ. технол. ун-т. - 2-е вид., 

переробл. і допов. - Житомир : [б. в.], 2013. - 355 с. 

16. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Ф. Косянчук 

[и др.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2007. - 449 с. 

17. Економічна діагностика [Текст] : практикум / О. О. Адлер ; Вінниц. нац. 

техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 89 с. 

18. Економічна діагностика інтелектуального капіталу в умовах інноваціного 

розвитку підприємства [Текст] : [монографія] / О. М. Вакульчик, Г. Л. 

Ступнікер. - Д. : ІМА-прес, 2011. - 143, [4] с. 

19. Економічна діагностика підприємства: теорія, методологія та практика 

застосування [Текст] : монографія / І. В. Кривов`язюк ; Луцький держ. 

технічний ун-т. - Луцьк : Надстир`я, 2007. - 260 c. 

20. Євдокимова Н.М, Кірієнко А.В. Економічна діагностика: Навч.-метод. 

посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 110 с. 

21. Зуб А.Т. Системный стратегический менеджмент: методология и практика 

/А.Т. Зуб, М.В. Локтионов. — М.: Генезис, 2001. — 752 с. 

22. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Монографія. – К.: МАУП, 2001. – 154 с. 

23. Клейнер Г.Б., Смоляк С.А. Экономические зависимости: принципы и 

методы построения. — М.: Наука, 2000. — 104 с. 

24. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры.— М.: Финансы и 

статистика, 2001. — 560 с. 

25. Комплексна економічна діагностика підприємства [Текст] : монографія / І. 

В. Кривов'язюк, Т. В. Божидарнік ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ 

Луцького НТУ, 2012. - 226 с.  

26. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: 



Знання, 2000. — 347с. 

27. Костірко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості 

підприємства: Монографія. – 2-е вид., перероб. І доп. – Х.: Фактор, 2008. -

336 с. 

28. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. – 2-е изд. – М.: Дело, 

2001. – 392с. 

29.  Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-

методологічні засади та практичний інструментарій: Монографія. – К.: 

КДТЕУ, 2001. – 580с. 

30. Панюшкина С. Система сбалансированных показателей // Инвестгазета. – 

2004. – №26. – С. 24-25. 

31. Пастухова В.В. Аналіз системи стратегічного управління підприємством: 

методологічний аспект // Фінанси України. – 2000. – №4. – С. 36-41. 

32. Пастухова В.В.Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, 

ефективність. – К.: КНЕУ, 2002. – 302с. 

33. Поліщук Н.В. Інформаційне забезпечення регулювання результатів 

діяльності підприємства // Фінанси України. — 2002. — №1 — С. 61—66. 

34. Рапопорт Б.М. Оптимизация управленческих решений.- М.:ТЕИС, 2001. -

264 с. 

35. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 400с. 

36. Самуэльсон П. Основания экономического анализа / Пер. с англ. под ред. 

П.А. Ватника. — СПб.: Экономическая школа, 2002. — 604 с. 

37. Системный анализ в управлений: Учеб. пособие / В.С. Анфилатов, А.А. 

Емельянов, А.А. Кукушкин; Под ред. А.А. Емельянова. — М.: Финансы и 

статистика, 2002. — 368 с. 

38. Современные технологии управления — ключ к успеху в бизнесе // 

Управление персоналом. — 2002. — № 4. — С. 6-13. 

39. Соціально-економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Жигайло. - Л. 

: Новий Світ - 2000, 2008. - 188 с.  

40. Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації [Текст] : навч. 

посіб. / [О. Є. Кузьмін та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во 

Львів. політехніки, 2012. - 281 с. 

41. Табурчак П.П., Викуленко А.Е., Овчинникова Л.А. и др. Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. 

пособие / Под ред. П.П. Табурчака, В.М. Тумина, М.С. Сапрыкина. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2002. – 352 с. 

42. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком 

підприємства: Пер. з англ. — К.: Всеувито: Наукова думка, 2001. —367 с. 

43. Фатхутдинов Р.Л. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: 

экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: Маркетинг, 2002. -885с. 

44. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І., Олексик О.І. Бізнес-Діагностика 

підприємства: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 344 с. 

45. Швиданенко Г.О., Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-



економічної діяльності підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 192с. 

46. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-

М, 2000. – 208 с. 

47. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебник / 

Под ред. А.Н. Соломатина. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 292 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.bank24.ru/glossary/ (словник економічних термінів). 

2. www.istoсk.com.ua  - фінансова звітність українських компаній. 

3. www.corporateinformation.com  - фінансова звітність зарубіжних 

компаній. 

4. www.sokrat.kiev.ua  - фінансовий аналіз українських компаній. 

5. www.ukrtrust.com  - фінансовий аналіз українських компаній. 

6. www.atlanta.com.ua  - фінансовий аналіз українських компаній. 

7. www.art-capital.com  - фінансовий аналіз українських компаній. 

8. www.vk-brok.kiev.ua  - фінансовий аналіз українських компаній. 

9. www.bankruptcy.com.ua  - фінансовий аналіз при банкрутстві 

підприємства. 

10. www.usfa.kiev.ua  - Українське товариство фінансових аналітиків. 

 

 


