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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 

 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3кредити /90 годин 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Особливості формування та використання сучасних систем 

імовірнісної соціально-економічної діагностики, діагностики 

соціально-економічних перспектив та результатів в умовах 

європейської інтеграції та глобалізації; технологія оптимізації 

управлінських рішень на засадах використання результатів 

інноваційної соціально-економічної діагностики в умовах 

глобалізації. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування системи теоретичних знань, прикладних умінь і 

навичок щодо використання методичного апарату та 

інструментарію економічної діагностики суб’єктів міжнародних 

економічних відносин в умовах глобалізації. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Поглиблення знань про стан теоретичних та прикладних 

досліджень у сфері соціально-економічної діагностики. Розуміння 

особливостей розвитку країн та регіонів, глобальних, регіональних 

та локальних економічних процесів та місця в них вітчизняних 

підприємств. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність здійснювати соціально-економічну діагностику в умовах 

глобалізації на основі ґрунтовного аналізу різноманітних чинників, 

що впливають на діяльність підприємства (організації); розробляти 

та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо покращення 

фінансового стану підприємства на основі результатів соціально-

економічної діагностики. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
Модуль №1. «Соціально-економічна діагностика в умовах 

глобалізації» 

Тема 1. Сутність та роль соціально-економічної діагностики в 

умовах глобалізації  

Тема 2. Система соціально-економічної діагностики  

Тема 3. Нормативно-методичне забезпечення соціально-

економічної діагностики в умовах глобалізації  

Тема 4. Соціально-економічна діагностика результатів 

функціонування підприємств  

Тема 5. Діагностика загрози банкрутства підприємств  

Тема 6. Соціально-економічна діагностика перспектив 

діяльності підприємств у глобальному вимірі 

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: навчальна дискусія, пояснення, метод 

проблемного викладу, аналіз ситуацій, ділова гра, інтерактивні 



методи навчання 

Форми навчання: лекції, семінари, самостійна робота, 

індивідуальна робота, онлайн-навчання, розрахунково-графічна 

робота, аналітичні огляди 

Пререквізити Міжнародні економіка 

Міжнародний бізнес  

Пореквізити Попередження та управління світовими кризами 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика: навчальний посібник/ 

МОН МС України, Луцький національний технічний університет, 

Волинський інститут економіки та менеджменту. –2-е вид.–Київ: 

Центр учбової літератури,2017. – 456 с. 

Косянчук Т.Ф., Лук'янова В. В., Майорова Н.І., Швид В.В.  

Економічна діагностика: навчальний посібник/ МОН МС України. 

–Львів: Новий Світ. – 2000, 2013. – 452 с. 

Маркетинговий аналіз міжнародної діяльності суб’єктів 

господарювання: практикум / уклад. : Т.В. Князєва, А.В. 

Шевченко. – К.: НАУ, 2019. – 52 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39872 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

Екзамен 

Кафедра Міжнародна економіка 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ Князєва Тетяна В’ячеславівна 

 
 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор економічних наук 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11864 

http://feba.nau.edu.ua/details-menu/34-kafedra-marketingu/sklad-

kafedri-marketingu/175-knyazeva-tetyana-v-yacheslavivna 
Тел.: +380666044970 

E-mail: Tatiana.kniazieva2017@gmail.com 

Робоче місце: 2.402 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Дисципліна розроблена з урахуванням галузевої приналежності 

вищого навчального закладу та сучасних тенденцій глобальної 

економіки 

Лінк на дисципліну Методичні матеріали до дисципліни знаходяться у розробці 

 

Розробник          Князєва Т.В. 

 

Завідувач кафедри        Мізюк С.Г. 

 

 


