
1. Назва модуля: Економічна діагностика 
2. Код модуля: ЕСПН_8_ПП.05_2 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 2 
4. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

аудиторні години – 30 (лекцій – 14 год., практичних занять – 16 год.). 
5. Лектор: Петренко Павло Степанович - кандидат економічних наук, 

доцент. 
6. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: методи, прийоми, способи оцінки економічного становища 

підприємства;  
уміти: застосувати методичний апарат та інструментарій економічної 

діагностики в практичній діяльності при аналізі різних аспектів діяльності 
підприємства та ринкового середовища, що його оточує. 

7. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
8. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: менеджмент, стратегія підприємства, фінансова діяльність 

підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Предмет і завдання дисципліни. Діагностика конкурентного середовища 

підприємства. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. Оцінка 
конкурентоспроможності продукції.  Діагностика виробничого потенціалу 
підприємства. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.  
Управлінська діагностика.  Фінансова діагностика.  Діагностика економічної 
безпеки підприємства.  Діагностика економічної культури підприємства. 

11. Рекомендована література:  
1. Гетьман О.О. Економічна діагностика: Навч. посіб. для студентів вищих 

навч. закладів. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал – К.: Центр навчальної літератури, 
2007. - 307 с. 

2. Євдокимова Н.М. Економічна діагностика: Навч.-метод. посібник для 
самост. вивч. дисц. / Н.М. Євдокимова, А.В. Кирієнко - К.: КНЕУ, 2003. – 110 с. 

3. Косянчук Т.Ф Економічна діагностика: Навч. посіб./ Т.Ф. Косянчук, В.В. 
Лук’янова, Н.І. Майорова, В.В. Швид. / За заг. ред. Т.Ф. Косянчук. – Львів: Новий 
світ – 2000, 2007. – 452 с. 

4. Курсова робота та методичні вказівки до її виконання для студентів спец. 
«Економіка підприємства» Т.Ф. Косянчук, В.В. Лук’янова, В.В. Швид. – 
Хмельницький: ХНУ, 2009. – 45 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 

13. Методи та критерії оцінювання: 
- Поточний контроль (80%): - усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
- Підсумковий контроль (20%): - залік (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська 
 
 
 

 


