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2020 – 2021 навчальний рік 



1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності «назва 

спеціальності») / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для студентів 

спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 8 

Практичні / семінарські, годин 8 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 134 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 16 

Вид контролю екзамен 
 

2. Програма дисципліни 

 

Ціль – поглиблення теоретичних знань студентів і набуття ними 

практичних навичок щодо використання методичного апарату та 

інструментарію економічного діагностування для визначення стану 

підприємства. 

Завдання: оцінка ефективності функціонування підприємства; 

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: 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»; оцінка поточного фінансового стану підприємства, його 

взаємовідносин з банками, постачальниками та покупцями; характеристика 

ділового іміджу підприємства та дослідження динаміки його зміни; пошук 

резервів підвищення результативності економічної системи. 

Предмет: діагностика виробничих і економічних результатів, 

фінансового стану, результатів соціального розвитку і використання трудових 

ресурсів, стану і використання основних засобів, оцінка ринкової вартості 

підприємства і його майна. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Теоретико-методологічні основи економічної діагностики діяльності 

підприємства. 



2. Методичний апарат та інструментарій економічної діагностики. 

3. Діагностика конкурентного середовища підприємства і рейтингова 

оцінка його економічної діяльності. 

4. Діагностика ефективності діяльності підприємства на базі застосування 

збалансованої системи показників. 

5. Методи узагальнення аналітичної інформації. 

6. Експертні методи діагностики економічної діяльності підприємства. 

7. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. 

8. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства 

 

3. Структура дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти економічної діагностики 

підприємства 

Тема 1. Теоретико-методологічні 

основи економічної діагностики 

діяльності підприємства 

19 1 1 - 17 

Тема 2. Методичний апарат та та 

інструментарій економічної 

діагностики 

19 1 1 - 17 

Тема 3. Діагностика конкурентного 

середовища підприємства і 

рейтингова оцінка його економічної 

діяльності 

19 1 1 - 17 

Тема 4. Діагностика ефективності 

діяльності підприємства на базі 

застосування збалансованої системи 

показників 

21 1 1 - 19 

Разом за змістовим модулем 1 78 4 4 - 70 

Змістовий модуль 2. Практичні інструменти економічної діагностики підприємства 

Тема 5. Методи узагальнення 

аналітичної інформації 
18 1 1 - 16 

Тема 6. Експертні методи діагностики 

економічної діяльності підприємства 
18 1 1 - 16 

Тема 7. Діагностика виробничого 

потенціалу підприємства 
18 1 1 - 16 

Тема 8. Діагностика рівня економічної 

безпеки підприємства 
18 1 1 - 16 

Разом за змістовим модулем 2 72 4 4 - 64 

Усього годин  150 8 8 - 134 

 

 

 

 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ 

з/п 
Вид та  тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 

Семінар запитань і відповідей №1 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи економічної 

діагностики діяльності підприємства 

Тема 2. Методичний апарат та інструментарій економічної 

діагностики 

2 

2 

Семінар з виконанням розрахункових задач №2 

Тема 3. Діагностика конкурентного середовища підприємства і 

рейтингова оцінка його економічної діяльності (конкурентне 

середовище) 

Тема 4. Діагностика ефективності діяльності підприємства на 

базі застосування збалансованої системи показників 

2 

3 

Семінар з виконанням розрахункових задач 

Тема 5. Методи узагальнення аналітичної інформації (Графічний 

метод узагальнення аналітичної інформації) 

Тема 6. Експертні методи діагностики економічної діяльності 

підприємства (технічна обробка результатів експертного 

опитування) 

2 

4 

Семінар з виконанням розрахункових задач 

Тема 7-8.  

Тема 7. Діагностика виробничого потенціалу підприємства 

Тема 8. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства 

2 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю - екзамену (50 балів). 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 
Змістовий 

модуль 2 

Індивідуальне 

завдання 100 

20 20 10 50 

 



Загальне оцінювання результатів вивчення 

дисципліни 

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 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

 

 


