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освіти 
Освітня 
програма 

Економіка підприємства 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Рік навчання, 
семестр 

1  
1 

Кількість 
кредитів 

4 

Лекції: 24 годин 
Практичні 
заняття: 

24 годин 

Самостійна 
робота: 

72 годин 

Курсова робота: Так 
Форма 
навчання 

Денна 

Форма 
підсумкового 
контролю 

Іспит 

Мова 
викладання 

Українська 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

 

Кушнір Ніна Борисівна, к.е.н., професор кафедри 
економіки підприємства та міжнародного бізнесу 

 
Вікіситет 
 

HTTP://WIKI.NUWM.EDU.UA/INDEX.PHP/%D0%9A
%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%80_%

D0%9D%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D
0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%96%D0%

B2%D0%BD%D0%B0 

Як комунікувати n.b.kushnir@nuwm.edu.ua 

тел. 067 709-61-31 
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 
системі MOODLE 

mailto:n.b.kushnir@nuwm.edu.ua
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Гарнага Олександр Миколайович, к.е.н., доцент 
кафедри економіки підприємства та міжнародного 
бізнесу 

 
Вікіситет 
 

HTTP://WIKI.NUWM.EDU.UA/INDEX.PHP/%D0%93
%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D

0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1
%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%

9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

ORCID  0000-0002-5236-7299 
Як комунікувати o.m.gharnagha@nuwm.edu.ua 

тел. 068 060-53-10 
 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
 

Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та 
цілі 

Даний курс орієнтований на засвоєння студентами 
теоретичних положень та   вироблення  практичних 
навичок проведення економічної діагностики 
діяльності суб’єктів господарювання. 

Метою навчальної дисципліни є формування у 
студентів компетентностей щодо проведення 
діагностики усіх аспектів діяльності підприємства з 
метою  прийняття стратегічних рішень задля 
покращення ефективності діяльності та посилення 
ринкових позицій. 

Використовуються такі методи викладання та 
технології: проблемна лекція, аналіз конкретних 
ситуацій (case study), обговорення, презентації, 
ситуаційні дослідження, навчальна дискусія та інші. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php
?id=1272 

Компетентності ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми. 
ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 

Програмні ПР 02. Визначати, аналізувати проблеми 

mailto:o.m.gharnagha@nuwm.edu.ua
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результати 
навчання 

підприємницьких структур та інших галузей 
національної економіки, зокрема у водогосподарському 
комплексі, та розробляти заходи щодо їх вирішення.  
ПР 09. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на 
забезпечення ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання у сфері підприємницької, торговельної 
та/або біржової діяльності. 
ПР 14. Уміння виявляти проблеми щодо розвитку 
підприємства з метою підвищення його 
конкурентоспроможності. 
ПР 19. Уміння критично оцінювати запропоновані 
варіанти управлінських рішень щодо оптимізації 
використання ресурсів підприємства, підвищення 
рівня якості на основі виявлених резервів і вузьких 
місць у діяльності підприємства.  

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок (soft 
skills) 

Аналітичні навички, формування власної думки, 
здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 
здатність до комплексного вирішення проблеми, 
економічна компетентність та інші. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи 
оцінювання та 
структура  
оцінки 

Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні 
результатів поточного та підсумкового контролів є 
такі: 

 виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу  
за змістом навчальної дисципліни, що міститься в 
рекомендованих літературних джерелах; 

 характер відповідей на поставлені питання 
(чіткість, лаконічність, логічність, послідовність 
тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення 
під час розв’язання практичних задач; 

 вміння аналізувати достовірність 
одержаних результатів. 

За вчасне та якісне виконання завдань для 
самостійної роботи та опанування курсу, студент 
отримує такі обов’язкові бали: 

- 60 балів поточне оцінювання; 
- 20 балів – модуль 1; 
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- 20 балів – модуль 2.  
Усього 100 балів. 
Детальний розподіл балів за курсом розміщено у 

навчальній платформі Moodle за посиланням: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.p
hp?id=1272 

Оцінювання результатів поточної роботи 
(завдань, що виконуються на практичних, 
індивідуальних заняттях та консультаціях, 
результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, індивідуальні  
роботи, ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші 
завдання творчого характеру (у % від кількості балів, 
виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить 

суттєві помилки методичного або розрахункового 
характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить 
суттєві помилки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте 
містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, 
висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання рефератів, есе дослідницького характеру 
за темою курсу. Тему дослідницької роботи можна 
вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. Крім того, додаткові 
бали можна отримати на основі перезарахування 
результатів неформальної освіти (див. розділ 
«Неформальна та інформальна освіта») 

Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 26 питань різної складності: 
рівень 1 – 20 запитань по 0,65 бали (13 балів), рівень 2 
– 5 запитань по 1 балу (5 бали), рівень 3 – 1 завдання 
на 2 бали (2 бали). Усього – 20 балів.  

Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів 
знань студентів, можливість їм подання апеляції: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1272
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1272
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HTTPS://NUWM.EDU.UA/STRUKTURNI-
PIDROZDILI/NAVCH-NAUK-TSENTR-NEZALEZHNOHO-
OTSINIUVANNIA-ZNAN 

Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої освіти 
 

 
Вивченню дисципліни «Економічна діагностика» 

передують дисципліни бакалаврського (першого) рівня 
освіти спеціальності «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

     Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до написання 
та опублікування наукових статей з тематики курсу. 
     В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу, що опубліковані у наукових 
працях (HTTP://WIKI.NUWM.EDU.UA/).  

Інформаційні 
ресурси 

1. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики 
України  URL: HTTP://WWW.UKRSTAT.GOV.UA.  

2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua. 

3. Рівненська обласна наукова бібліотека. URL: 
http://www.libr.rv.ua. 

4. Наукова бібліотека НУВГП. URL: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», 
HTTP://EP3.NUWM.EDU.UA/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання 
на курсі. 

 Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно HTTPS://NUWM.EDU.UA/STRUKTURNI-
PIDROZDILI/NAVCH-NAUK-TSENTR-NEZALEZHNOHO-
OTSINIUVANNIA-ZNAN 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
HTTPS://EXAM.NUWM.EDU.UA/ 

Правила 
академічної 
доброчесності 

 За списування під час проведення модульного 
контролю, студент позбавляється подальшого права 
здавати матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://exam.nuwm.edu.ua/
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За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 

Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
HTTP://NUWM.EDU.UA/SP/AKADEMICHNA-
DOBROCHESNISTJ 

Вимоги до 
відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин.  

Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
HTTP://EP3.NUWM.EDU.UA/6226/ 

При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
HTTPS://EXAM.NUWM.EDU.UA  

 Здобувачі можуть на заняттях використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки. 

   
Неформальна та 
інформальна 
освіта 

Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
HTTPS://NUWM.EDU.UA/STRUKTURNI-

PIDROZDILI/CENTR-NEFORMALJNOJI-OSVITI. 
Також студенти можуть самостійно на 

платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn  та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому 
знання та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 
повинні мати зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми. 

ДОДАТКОВО 

Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 

За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання та 
викладання за даною та іншими дисциплінами. 

Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/
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Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
HTTPS://NUWM.EDU.UA/SP  

Оновлення 

 

За ініціативою викладача зміст даного курсу буде 
оновлюватися щорічно, з урахуванням змін  
законодавства України у сфері інтелектуального 
бізнесу та появи сучасних технологій та новітніх 
інструментів задля використання резервів та пошуку 
можливостей його розвитку. 

Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у сфері інтелектуального 
бізнесу. За таку ініціативу студенти можуть 
отримати додаткові бали.  

  
Навчання осіб з 
інвалідністю 

Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 
навчання для осіб з інвалідністю та особливими 
освітніми потребами. Документи та довідково-
інформаційні матеріали стосовно організації 
навчального процесу для осіб з інвалідністю доступно 
за посиланням  HTTP://NUWM.EDU.UA/SP/DLJA-

OSIB-Z-INVALIDNISTJU 

Практики, 
представники 
бізнесу, фахівці, 
залучені до 
викладання 

До викладання курсу можуть бути долучені фахівці, 
які мають практичний досвід діяльності на українських 
підприємствах у сфері здійснення економічної 
діагностики діяльності суб’єкта господарювання. 

Інтернаціоналіза
ція 

Електронні бібліотеки: 
HTTPS://LIB.NUWM.EDU.UA/INDEX.PHP/KORISNI-
POSILANNYA/ELEKTRONNI-BIBLIOTEKI 
Оголошення: 
HTTPS://LIB.NUWM.EDU.UA/INDEX.PHP/BIBLIOTEKA
/OGOLOSHENNYA 

База періодичних видань: 
HTTPS://WWW.SCIMAGOIR.COM/ 

 

             
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 24 год Прак. 24 год Самостійна робота 72 год 

Лекційні та практичні заняття 

https://nuwm.edu.ua/sp
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/ogoloshennya
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/ogoloshennya
https://www.scimagoir.com/
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Тема 1. Предмет і завдання курсу 
Результати 
навчання 

ПР 02 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 

1, 2, 3, 7, 8 

Опис 
теми 

Сутність економічної діагностики, її види. Місце економічної діагностики в системі 
управління підприємством. Методичний апарат та інструментарій економічної 
діагностики. 

Тема 2. Діагностика ринкового середовища підприємства 
Результати 
навчання 
ПР 02, 09, 

14 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 

1, 2, 4, 6, 8 

Опис 
теми 

Методичні   особливості   проведення   діагностики  галузі. Оцінка перспектив 
розвитку галузі. Виділення провідних чинників успіху в галузі, їх оцінка. 

Тема 3. Діагностика конкурентної позиції підприємства 

Результати 
навчання 

ПР  09, 14, 
19 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 

 3, 4, 6, 8, 9, 12 

Опис 
теми 

Особливості діагностики конкурентної позиції підприємства. Методика 
портфельного аналізу. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 

Тема 4. Діагностика виробничого потенціалу 

Результати 
навчання 
ПР 02, 19  

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 

1, 4, 5, 8, 9 

Опис 
теми 

Оцінка виробничого потенціалу підприємства за ресурсним підходом (трудовий, 
капітальний, інформаційний, науковий). Оцінка техніко-організаційного рівня 
виробництва. 

Тема 5. Управлінська діагностика 

Результати 
навчання 
ПР 14, 19 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 

1, 5, 8, 9, 13, 14 

Опис 
теми 

Принцип і етапи проведення управлінської діагностики. Оцінка управління 
витратами, як основи ефективності господарювання. Взаємозв’язок із 
узагальнюючими показниками. 

Тема 6. Фінансова діагностика 
Результати 
навчання 
ПР 09, 19 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 

1, 5, 10, 11, 13, 14 

Опис 
теми 

Система показників фінансового стану підприємства. Інтегрована оцінка 
фінансового стану. Процедури синтезування одиничних та групових показників, 
способи їх оцінки. 

Тема 7. Діагностика якості управління та економічної культури 
Результати 
навчання 
ПР 09, 19 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 

 1, 5, 8, 9 

Опис 
теми 

Ознайомлення з формальною організаційною структурою, визначення її типу. 
Економічна культура підприємства та особливості її діагностики. 

Тема 8. Діагностика вартості підприємства 
Результати 
навчання 
ПР 09, 14 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 

1, 5, 10, 11, 13, 14 

Опис 
теми 

Проблема ринкової оцінки майна та її розв’язок в сучасній економіці. Основні 
методичні підходи до ринкової оцінки підприємства як цілісного майнового 
комплексу, їх характеристика та способи застосування. 
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Тема 9. Аналіз обсягу і структури товарообороту торгівельного 
підприємства 

Результати 
навчання 
ПР 02, 09 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 

1, 2, 15 

Опис 
теми 

Оцінка показників динаміки загального обсягу, ритмічності, рівномірності 
товарообороту. Оперативний аналіз товарообороту. Особливості аналізу 
товарообороту оптового торговельного підприємства.. 

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

Результати 
навчання 

ПР 19 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 

5, 8, 15 

Опис 
теми 

Оцінка впливу забезпеченості товарами на роздрібний товарооборот Аналіз рівня 
обслуговування. Систематизація і узагальнення результатів факторного аналізу 
товарообороту. 

Тема 11. Фундаментальний аналіз  біржових цін та  курсів 
Результати 
навчання 

ПР 09 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 

4, 7, 16 

Опис 
теми 

Фундаментальний аналіз на сировинних ф'ючерсних ринках.  Особливості 
здійснення фундаментального аналізу на фондових ринках. Фундаментальний 
аналіз на ф'ючерсних ринках. 
 

Тема 12. Технічний аналіз ф’ючерсних цін 
Результати 
навчання 

ПР 09 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 

3, 16, 17 

Опис 
теми 

Засоби технічного аналізу. Основні фігури технічного аналізу. Методи дотримання 
тренду. Осцилятори. Аналіз показників обсягів торгів. Теорія протилежної думки.  
Структурні теорії. 
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