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Загальний опис дисципліни 

 

Особливості ринкових відносин, (підвищена самостійність підприємств та 

відповідальність за результати діяльності, конкурентне середовище, різноманітність 

комерційних, виробничих, фінансових та інших ризиків, велика кількість учасників ринку з 

різними інтересами тощо)викликають необхідність надання як зовнішніх, так і внутрішніх 

діагностичних оцінок . Тому в економічній діагностиці обов’язковим є системний підхід до 

вибору її методів, додержуванню принципів діагностики, визначенню мети, комплексу 

завдань, формуванню інформаційного забезпечення тощо. 

Сучасна стратегія розвитку економіки України потребує відповідного опанування 

аспірантами сучасними методами діагностичних оцінок господарських ситуацій для 

наукового обґрунтування рішень, в тому числі в умовах невизначеності. 

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних і практичних основ у 

рамках навчальної дисципліни, здобуття ґрунтовних знань і навиків використання 

методичного апарату та інструментарію економічної діагностики для визначення стану 

підприємства та галузей національної економіки, оволодіння універсальним інструментарієм 

прийняття обґрунтованих рішень щодо здійснення вибору за наявності обмежених засобів і 

альтернативних можливостей, оволодіння навичками економічної діагностики для 

забезпечення ефективного управління підприємством, оволодіння методикою кількісної 

характеристики та якісної ідентифікації стану підприємства, галузі, національної економіки. 

Завдання дисципліни полягає у формуванні в аспірантів компетентностей щодо 

ідентифікації реального стану аналізованого об'єкту, виявлення змін у стані об'єкту в 

просторово-часовому розрізі, встановлення основних чинників, що викликали зміни в стані 

об'єкта, облік їх впливу, а також прогноз основних тенденцій. 

 

Теми лекцій: 

Тема 1. Предмет i завдання економічної діагностики. 

Сутність економічної діагностики, її види. Методичний апарат та інструментарій 

діагностики. Предмет і задачі курсу. 

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства 

Методичні особливості проведення діагностики галузі. Діагностика сил 

конкуренції. Оцінка конкурентних позицій підприємств – основних суперників. Оцінка 

перспектив розвитку галузі. 

Тема 3. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. 

Конкурентоспроможність підприємства: сутність, проблеми визначення й оцінки. 

Конкурентний статус підприємства, його оцінка. SWOT аналіз підприємства. Порівняльна 

діагностика конкурентоспроможності підприємств-суперників.  

Тема 4. Оцінка конкурентоспроможності продукції. 

Конкурентоспроможність продукції: сутність і особливості оцінки. Процедура 

оцінки конкурентоспроможності промислової продукції. Зведена оцінка 

конкурентоспроможності продукції і конкурентоспроможності підприємства. 

 



Тема 5. Діагностика потенціалу підприємства. 

Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства. Гнучкість виробничої 

системи та її діагностика. Оцінка техніко-організаційного рівня стабільного виробництва. 

Тема 6. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу. 

Підприємство як майновий комплекс. Справжня економічна вартість підприємства 

як цілісного майнового комплексу. «Дохідні» методи оцінки майна. Гудвіл і його оцінка. 

Тема 7. Управлінська діагностика. 

Сутність управлінської діагностики та організація її проведення. Діагностика 

структури управління та якості управлінський рішень. Оцінка зв’язків підприємства із 

зовнішнім середовищем. Оцінка загальних результатів діяльності підприємства. 

Тема 8. Фінансова діагностика 

Основні моделі фінансової діагностики, їх характеристика. Система показників 

фінансового стану підприємства. Інтегрована оцінка фінансового стану підприємства. 

Тема 9. Діагностика економічної безпеки підприємства 

Економічна безпека підприємства: сутність, основи оцінки. Методичний апарат 

діагностування економічної безпеки. Вітчизняний і зарубіжний досвід діагностування 

економічної безпеки підприємства. 

Тема 10. Діагностика економічної культури підприємства. 

Економічна культура підприємства й особливості її діагностики. Якісний аналіз 

методів та інструментарію планування, обліку і контролю на підприємстві. 

Обґрунтованість управлінських рішень, їх оцінка. 

 

Теми практичних занять: 

Тема 1. Предмет i завдання економічної діагностики. 

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства 

Тема 3. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. 

Тема 4. Оцінка конкурентоспроможності продукції. 

Тема 5. Діагностика потенціалу підприємства. 

Тема 6. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу. 

Тема 7. Управлінська діагностика. 

Тема 8. Фінансова діагностика 

Тема 9. Діагностика економічної безпеки підприємства 

Тема 10. Діагностика економічної культури підприємства. 


