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Силабус навчальної дисципліни 

«ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА » 

 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

07 «Управління та адміністрування» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврский) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Курс спрямований на вивчення основних принципів, методів та 

характеристик аналізу діяльності підприємства через систему 

показників економічної діагностики внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Набуття навичок використання сучасних методів та інструментів для 

аналізу і оцінювання економічного стану підприємства в ринковому 

середовищі та опрацювання комплексу заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності його діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати систему показників, які характеризують загальноекономічну 

діяльність підприємства. Розуміти методи розрахунку та застосування 

показників фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, 

майнового стану підприємства. На основі проведених досліджень 

уміти формувати та впроваджувати пропозиції щодо зростання 

ефективності діяльності підприємства.   

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

- Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 

економічних відносин. 

- Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного методичного інструментарію 

- Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Теоретичні основи економічної діагностики. 

Бізнес-індикатори та критерії системи економічної діагностики. 

Діагностика конкурентного середовища підприємства. Діагностика 

загальноекономічної діяльності підприємства.  Діагностика 

майнового стану підприємства. Діагностика ліквідності, 

платоспроможності та прибутковості підприємства. Діагностика 

фінансової стійкості підприємства. Діагностика ділової активності 

підприємства.  

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, кейс-метод,  онлайн 

технології, обговорення, семінар-дискусія.  

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 



Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані під час вивчення дисциплін 

«Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», 

«Менеджмент» 

Пореквізити Знання з економічної діагностики можуть бути використані під час 

вивчення дисциплін: «Економічна безпека підприємства», «Бізнес-

планування і контролінг», «Стратегія підприємства» 

Знання отримані під час вивчення курсу можуть використовуватись 

під час написання випускної кваліфікаційної роботи.   

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. 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. 

2. 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.  
3. Економічна діагностика: методичні рекомендації до 

практичних занять та виконання домашнього завдання для студентів 

напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"/ МОН 

України, Національний авіаційний університет ; Скидоненко Наталія 

Василівна, уклад.  – Київ, 2013. – 32 с. 

4. Економічна діагностика: навчальний посібник/ МОН МС 

України, Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича ; 

Ксьондз С.В., Мельник О.І., уклад.  – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 76 с. 

Репозитарій НАУ: 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання,  

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік,  

письмове опитування, тестування 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) КОВАЛЬЧУК АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь:  

Вчене звання:  

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vCw5hJsAAAAJ&hl=uk 

Тел.: 096 978 23 49  

E-mail: alona.kovalchuk@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 2.415 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Адаптований  курс 

Лінк на дисципліну  
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