
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПМП 2 

2. Назва: Економічна діагностика 
3. Тип: вибірковий. 

4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: перший. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: к.е.н., проф. Кушнір Н.Б. 

9. Результати навчання: набути здатність здійснювати галузевий, ситуаційний та економічний 

аналіз за умов мінливості ринкової ситуації, з метою розв’язання  складних задач і проблем, 

діагностувати різні сфери господарської діяльності підприємства, визначати наслідки впливу рішень 

на діяльність суб’єктів господарювання. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна робота, індивідуальне науково-

дослідне завдання -курсова робот,  поточний контроль у формі модулів, іспит. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: статистика, економічна теорія,  

бухгалтерський облік, економіка торгівлі, економічний аналіз. 

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Предмет і завдання курсу. 

Тема 2. Діагностика ринкового середовища . 

Тема 3. Діагностика конкурентної позиції підприємства. 

Тема 4. Діагностика виробничого потенціалу. 

Тема 5. Управлінська діагностика. 

Тема 6. Фінансова діагностика. 

Тема 7. Діагностика якості управління та організаційної культури. 

Тема 8. Діагностика вартості підприємства. 

Тема 9. Аналіз обсягу і структури товарообороту торгівельного підприємства. 

Тема 10. Комплексний аналіз основних факторів, які впливають на товарооборот підприємства 

роздрібної торгівлі.Тема 11. Фундаментальний аналіз біржових цін,  курсів. 

Тема 12. Технічний аналіз ф’ючерсних цін. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика: навч. посіб. /І.В. Кривов’язюк. – К.: Центр учбової 

літератури, 2013. – 450 с 

2. Загорна Т.О., Економічна діагностика. Навчальний посібн.- K.: Центр учбової літератури, - 

2007. - 400 с. 

3. Костенко Т.Д., Герасимов А.А.,Рижиков В.С., Добикіна О, Касьянюк С.В. Економічна 

діагностика: Практикум. - К.: Центр учбової літератури, 2007- 186 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 32 год. лекцій, 30 год. 

практичних робіт, 94 год самостійної роботи, курсова робота – 24 год Разом – 180год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  поточний 

контроль (60 балів): тестування, опитування. Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  - теоретична 

частина –тестова, практична – письмова в кінці  семестру.  

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                 к.е.н. , проф. Кушнір Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Description of the first disciplines And 

1. Code:  ПМП 2 

2. Title: Economic diagnosis 

3. Type: selective. 

4. The level of higher education: II (Master). 

5. Year of study as proposed discipline: 5. 

6. Semester when studied discipline: one. 

7. Number of established ECTS credits: 6. 

8. Name and surname of the lecturer / lecturers, academic degree, position: Associate Professor. Kushnir 

NB 

9. Learning outcomes: gain the ability to carry out industry, situational and economic analysis in the 

conditions of the variability of the market situation, in order to solve complex problems and problems, to diagnose 

different spheres of economic activity of the enterprise, to determine the consequences of the influence of decisions 

on the activities of economic entities. 

10. Forms classes, training and exercises, independent work, cial ndyvidu and the research task -kursova 

robot current control in the form of modules, exam. 

11.  Subjects prior study of this discipline: statistics, economics, accounting, economics trade, 

economic analysis. 

12. Course content: 

Theme 1. Subject object and purpose of the course. 

Theme 2. Subject diagnostics market environment. 

Theme 3. Diagnosis of the competitive position of the company. 

Theme 4. Diagnosis of productive capacity. 

Theme 5. Management diagnostics. 

Theme 6. Financial diagnostics. 

Theme 7. Diagnosing quality management and organizational culture. 

Theme 8. Diagnosis of value. 

Theme 9. Analysis of the volume and structure of trade turnover company. 

Theme 10. Comprehensive analysis of the main factors affecting the turnover of retail trade.  

Theme 11. Fundamental analysis of stock prices, exchange rates. 

Theme 12. The technical analysis of futures prices. 

Jan. 3. Recommended edition: 

1. Krivovozyuk IV Economic diagnostics: teach. manual / І.В. Criticism - K .: Center for Educational Literature, 

2013. - 450 с 

2. Zahornaya T.O., Economic diagnostics. Educational Manual. - K .: Center for Educational Literature, 2007. - 

400 p. 

3. Kostenko TD, Gerasimov AA, Rizhikov VS, Dobikin O, Kasyanyuk SV Economic diagnostics: Practice. - K .: 

Center for Educational Literature, 2007 - 186 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: March 2 a 

year lectures 0 3 hours. practical work, 94 hours of independent work, course work - 24 hours Total - 180 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, implementation of business 

and role-playing, case methods, individual and group research task Viko ristaniya multimedia. 

15. Forms and evaluation criteria: Evaluation ysnyuyetsya EPA 100-point scale. Mr otochnyy control (60 

points): testing survey. Final control (40 points): Exam   - theoretical part - and test, practical - written at the end of 

the semester. 

16. Language: Ukrainian. 

  

Cause vach departments and                                      Candidate of Economics , prof. N.B Kushnir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


