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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – вибіркова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у першому семестрі та на 

четвертому курсі у другому семестрі 

Кількість кредитів – 3,0, годин - 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 40 20 20 

заочна 20 10 10 

Самостійна робота, годин Денна - 50 Заочна - 70 

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
 Досягнення суб’єктом підприємництва найкращих результатів при найменших 

витратах, фінансової стабільності та високої конкурентоспроможності можливі за умови 

комплексної діагностики усіх складових його економічного потенціалу. Лише ті суб’єкти, які 

ефективно використовують результати діагностики внутрішнього стану підприємства є 

успішними. Це потребує фундаментальних та глибоких економічних знань, а отже, й відповідної 

підготовки фахівців. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Формування у студентів системи знань та навичок кваліфіковано проводити діагностику 

економічного стану вітчизняних господарюючих суб’єктів та визначати резерви покращення 

економічного стану в цілому, окремих його функціональних складових, використовувати 

інструментарій економічного аналізу для пошуку шляхів покращення економічного та 

фінансового стану підприємств; робити обґрунтовані висновки щодо перспектив економічного 

та фінансового розвитку організацій різних форм власності. Завданнями вивчення дисципліни 

“Діагностика внутрішнього стану підприємства” є висвітлення теоретико-методологічних 

аспектів діагностики економічного стану підприємства, а також питання інформаційного 

забезпечення її проведення; закріплення комплексу знань і практичних навичок проведення 

діагностики внутрішнього стану вітчизняних суб’єктів господарювання. 

В результаті вивчення курсу економічного управління підприємством студенти повинні 

знати: 

˗ теоретичні аспекти діагностики внутрішнього стану вітчизняних підприємств; 

˗ особливості організації фінансової діяльності на підприємстві; 

˗ головні завдання і джерела інформації для проведення фінансової діагностики 

діяльності суб’єктів господарювання;  

˗ теоретико-методологічні та методичні аспекти діагностики ресурсів підприємства; 

˗ теоретико-методологічні та методичні аспекти діагностики витрат та фінансових 

результатів діяльності підприємства; 

˗ теоретико-методологічні та методичні аспекти оцінки фінансового стану 

підприємства, його фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності; 

˗ шляхи, способи та прийоми дослідження процесів, явищ та предметів при оцінці 

окремих господарських ситуацій, пов’язаних з нестабільністю фінансового стану; 

˗ особливості організації аналітичної роботи на підприємствах.  

http://kub.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


вміти: 

– застосовувати інструментарій економічного аналізу для діагностики економічного 

та фінансового стану підприємства; 

– визначати  економічні та фінансові показники діяльності суб’єктів 

господарювання; 

– застосовувати ефективні методи і прийоми фінансового аналізу з метою виявлення 

впливу позитивних і негативних факторів на  діяльність підприємства; 

˗ обґрунтовувати висновки на підставі результатів аналітичних результатів та 

знаходити шляхи поліпшення стану підприємств. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач  ________________ В.А. Шалений 
    підпис 

 

 

Завідувач кафедри ________________ Н.Й. Басюркіна 
    підпис 
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