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та біржова діяльність» 
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Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю).  

Сторінка дисципліни https://econom.lnu.edu.ua/course/biznes-diahnostyka-076 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Бізнес-діагностика» є вибірковою дисципліною зі 

спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» для освітньої програми «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», яка викладається в 1 семестрі в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно- Трансферною Системою 

ЕСТ8). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати 

студентам необхідні знання, обов'язкові для того, щоб розуміти 

зміст діагностики бізнесу, особливості її здійснення. 

Мета та цілі дисципліни Метою викладання навчальної дисципліни «Бізнес-діагностика» 

є надання студентам знань про особливості використання 

різноманітного методологічного апарату та інструментарію для 

визначення стану бізнесу та його складових в ринковому 

середовищі та опрацювання комплексу заходів, спрямованих на 

покращення цього стану. 

 

Цілі дисципліни передбачають вивчення, узагальнення і 

систематизацію теоретико-методологічних аспектів здійснення 

діагностики бізнесу та його складових в Україні, розгляд 

особливостей виробничо-господарської діяльності вітчизняних 

господарюючих суб’єктів, а також обґрунтування передумов і 

факторів, що становлять істотний вплив на внутрішній 

економічний механізм кожного бізнесу, узагальнення та 

систематизація знань в галузі оволодіння навичками здійснення 

економічної діагностики за різними напрямками для 

забезпечення ефективного управління бізнесом, формування 

навиків з підготовки і обґрунтування конкретних практичних 

заходів для підвищення ефективності бізнесу в конкурентних 

умовах господарювання. 



Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. -  

М.: ИНФРА-М, 2012. – 215 с. 

2. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 

– КИЇВ, центр навчальної літератури, 2017. – 307 с. 

3. Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Учебник.- СПб.: ООО 

«Андреевский издательский дом», 2016. – 448 с. 

4. Загорна Т.О. Економічна діагностика. Навчальний посібник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2017. – 400 с. 

5. Костенко Т. Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С., Добикіна О.К., 

Касьянюк С.В. Економічна діагностика. Практикум: - К.: Центр 

учбової літератури, 2017. – 186 с. 

6. Швиданенко Г.О., Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики 

фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія.- 

К.: КНЕУ, 2012.- 192 с. 

7. Лисий І. В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни 

«Економічна діагностика» для студентів спеціальності 076 – 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Львів: 

Видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ, 2020. – 24 с. 

 

Додаткова література: 

1. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав, та 

професійну оціночну діяльність в Україні" - 

zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2658-14 

2. Національний стандарт № 1 „Загальні засади оцінки майна і 

майнових прав” - zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=1440-2003-%EF 

3. Національний стандарт № 2 „Оцінка нерухомого майна" - 

zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1442-2004-%EF 

4. Національний стандарт № 3 „Оцінка цілісних майнових 

комплексів" - zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=1655-2006-%EF 

5. Національний стандарт N 4 "Оцінка майнових прав 

інтелектуальної власності" - zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=1185-2007-%EF 

6. Методика оцінки майна - zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=1891-2003-%EF . 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. 3 них 16 годин лекцій. 16 годин 

практичних занять та 58 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

 сутність і завдання економічної діагностики бізесу; 

 види економічної діагностики; 

 характеристику інструментів економічної діагностики;  

 загальні методичні підходи до економічної діагностики;  

 особливості організації управлінської діагностики бізнесу; 

 процедуру організації проведення економічної діагностики;  

 сутність ефективного моделювання управління бізнесом; 

 систему показників оцінки ефективності управління бізнесом; 

 діагностику бізнесу при антикризовому управлінні; 

 роль та місце діагностики корпоративної культури в системі 

економічної діагностики бізнесу; 



 сутність діагностики ринкового середовища бізнесу; 

 зміст діагностики рівня конкуренції в мікросередовищі 

бізнесу; 

 методики діагностики конкурентоспроможності бізнесу і 

продукції підприємства; 

 особливості формування стратегічної позиції бізнесу на 

ринку; 

 сутність матричної діагностики портфеля стратегічної зони 

господарювання (СЗГ) бізнесу; 

 порядок керування набором СЗГ за результатами діагностики;  

 особливості застосування різних видів аналізу для визначення 

конкурентної стратегії бізнесу на ринку; 

 загальні основи діагностики ризиків бізнесу; 

 методологію аналізу ризиків при прийнятті управлінських рішень; 

 сутність діагностики майна і ринкової цінності бізнесу; 

 правові основи ринкової оцінки бізнесу та його майна; 

 зміст методології підходів до оцінки бізнесу;  

 сутність, зміст та основні завдання діагностики виробничої 

системи підприємства; 

 порядок діагностики виробничої програми підприємства та її 

ресурсного забезпечення; 

 зміст поняття фінансової діагностики, її мету і завдання;  

 основні фінансові проблеми підприємства; 

 сутність інформаційного забезпечення фінансової діагностики 

бізнесу; 

 методологічні основи фінансової діагностики бізнесу; 

 особливості різних систем фінансового аналізу бізнесу; 

 сутність, зміст та основні завдання діагностики економічної 

безпеки бізнесу; 

 процедуру організації проведення діагностики та оцінки рівня 

економічної безпеки бізнесу; 

 роль бізнес-розвідки у діагностиці економічної безпеки 

підприємства. 

 

вміти:  

 збирати, систематизувати та аналізувати внутрішню і 

зовнішню інформацію про бізнес; 

 оцінити ефективність управління бізнесом; 

 провести діагностику чинників впливу на формування 

корпоративної культури бізнесу; 

 оцінити корпоративну культуру бізнесу;. 

 діагностувати конкурентоспроможність продукції бізнесу; 

 діагностувати конкурентоспроможність бізнесу на ринку; 

 застосовувати матричну діагностика портфеля стратегічної 

зони господарювання (СЗГ) бізнесу; 

 визначати конкурентну стратегію бізнесу на ринку; 

 оцінювати ризики при проведенні економічної діагностики;  

 здійснювати діагностику майна і ринкової цінності бізнесу; 

 здійснювати діагностику виробничої програми підприємства 

та її ресурсного забезпечення; 

 оцінити ефективність виробничого потенціалу підприємства;  

 аналізувати фінансову звітність підприємства з 

використанням фінансових коефіцієнтів; 

 здійснювати діагностику економічної безпеки бізнесу. 



Ключові слова Діагностика бізнесу; підприємство, інструменти діагностики, 

фінансова діагностика, виробнича діагностика, конкурентна 

діагностика, стратегічна діагностика та ін. 

Формат курсу Очний /дистанційний 

Теми 1. Загальна характеристика ролі та місця діагностики в управлінні 

бізнесом 

2. Управлінська діагностика  

3. Діагностика корпоративної культури бізнесу 

4 Конкурентна діагностика 

5. Стратегічна діагностика  

6. Діагностика ризиків бізнесу 

7 Ринкова діагностика майна бізнесу 

8. Діагностика виробничої системи підприємства 

9. Фінансова діагностика бізнесу 

10. Діагностика економічної безпеки бізнесу 

19. Реструктуризація та санація підприємств 

Підсумковий контроль, 

форма 
залік в кінці семестру. 

Пререквізитн Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  

Дисциплін: мікроекономіка, макроекономіка, економічна теорія, 

підприємництво, економіка підприємства, стратегія діяльності 

підприємства, економічний аналіз, інфраструктура бізнесу.  
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, практичні ситуації з розрахунками, дискусії, 

тематичні доповіді. 

Необхідне обладнання Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет  

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються у формі контрольних замірів (модулів), які 

складають 100% семестрової оцінки. Максимальна кількість 100 

балів. 

 



Питання для заліку 1. Сутність і завдання бізнес-діагностики. 
2. Види бізнес-діагностики. 
3. Характеристика інструментів бізнес-діагностики. 
4. Загальні методичні підходи до бізнес-діагностики. 
5. Організація проведення бізнес-діагностики. 
6. Конкурентна діагностика. 
7. Діагностика ринкового середовища підприємства. 
8. Діагностика рівня конкуренції в мікросередовищі підприємства. 
9. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. 
10. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства. 
11. Стратегічна діагностика. 
12. Особливості формування стратегічної позиції підприємства на 

ринку. 
13. Матрична діагностика портфеля СЗГ підприємства. 
14. Керування набором СЗГ за результатами діагностики. 
15. Особливості застосування різних видів аналізу для визначення 

конкурентної стратегії підприємства на ринку. 
16. Управлінська діагностика. 
17. Особливості організації управлінської діагностики підприємства. 
18. Характеристика ефективного моделювання управління 

підприємством. 
19. Система показників оцінки ефективності управління 

підприємством. 
20. Механізм діагностики підприємства при антикризовому управлінні. 
21. Ринкова діагностика майна підприємства. 
22. Сутність діагностики майна і ринкової цінності підприємства. 
23. Правові основи ринкової оцінки підприємства та його майна. 
24. Методологія підходів до оцінки підприємства (бізнесу). 
25. Діагностика виробничої системи підприємства. 
26. Сутність, зміст та основні завдання діагностики виробничої системи 

підприємства. 
27. Діагностика виробничої програми підприємства та її ресурсного 

забезпечення. 
28. Оцінка ефективності виробничого потенціалу підприємства. 
29. Фінансова діагностика підприємства. 
30. Поняття фінансової діагностики, її мета і завдання. 
31. Основні фінансові проблеми підприємства. 
32. Інформаційне забезпечення фінансової діагностики підприємства. 
33. Методологічні основи фінансової діагностики підприємства. 
34. Аналіз фінансової звітності підприємства з використанням 

фінансових коефіцієнтів. 
35. Системи фінансового аналізу підприємства. 
36. Діагностика економічної безпеки підприємства. 
37. Сутність, зміст та основні завдання діагностики економічної 

безпеки підприємства. 
38. Організація проведення діагностики та оцінка рівня економічної 

безпеки підприємства. 
39. Місце бізнес-розвідки у діагностиці економічної безпеки 

підприємства. 
40. Діагностика ризиків підприємства. 
41. Загальні основи діагностики ризиків підприємства. 
42. Методологія аналізу ризиків при прийнятті управлінських рішень. 
43. Оцінка ризиків в бізнес-діагностиці. 
44. Діагностика корпоративної культури підприємства. 
45. Роль та місце діагностики корпоративної культури в системі бізнес-

діагностики підприємства. 
46. Діагностика чинників впливу на формування корпоративної 

культури підприємства. 
47. Оцінка корпоративної культури підприємства. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу 

 


