
 

 
 

 НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 
 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

«БІЗНЕС-ДІАГНОСТИКА» 

Шифр та назва спеціальності Усі спеціальності НМетАУ, окрім спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
Назва освітньої програми Освітні програми відповідних спеціальностей НМетАУ, окрім 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 
Статус дисципліни Вибіркова дисципліна в загальноакадемічній базі вибіркових 

дисциплін НМетАУ, рекомендованих для включення в 

індивідуальні плани студентів усіх спеціальностей (окрім 

спеціальності 076) 
Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 
Терміни вивчення дисципліни 1-й курс 
Мова викладання Українська 
Передумови вивчення 

дисципліни 
Знання з філософії, економічної теорії, економіки підприємства, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 
Мета навчальної дисципліни Формування системного уявлення про основні теоретичні та 

методичні засади проведення діагностики різних аспектів 

зовнішнього оточення та внутрішнього середовища підприємства 
Компетентності, формування 

яких забезпечує навчальна 

дисципліна 

Критичне осмислення теоретичних засад проведення економічної 

діагностики бізнес-об’єкта. 

Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для здійснення економічного діагностування  

бізнес-об’єкта. 
Програмні результати навчання В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

- методи, прийоми, способи оцінки економічного становища 

підприємства; 

вміти: 

- застосувати методичний апарат та інструментарій бізнес-

діагностики в практичній діяльності при аналізі різних аспектів 

діяльності підприємства та ринкового середовища, що його 

оточує. 
Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних 

результатів навчання: 

- демонструвати базові знання з економічного діагностування 

для подальшого використання на практиці; 

- володіти методами та інструментарієм здійснення 

діагностики господарської діяльності підприємства. 
Зміст навчальної дисципліни Модуль 1. Теоретичні та методичні засади економічного 

діагностування 

Модуль 2. Аналіз продукції та виробничих ресурсів бізнес-

підприємства 

Модуль 3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства 

Модуль 4. Діагностика стратегічних, конкурентних позицій 

підприємства, його потенціалу та ринкової вартості 



 

Заходи та методи оцінювання Оцінювання модулів 1, 2, 3 здійснюється за результатами 

виконання трьох контрольних робіт у тестовій формі 

Оцінювання модуля 4здійснюється за результатами захисту 

розрахункового індивідуального завдання. 

Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною 

шкалою.  

Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як 

середнє арифметичне 4-х модульних оцінок за 12-бальною 

шкалою. 
 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

 
Усього 

Ч е т в е р т ь 

 

Усього годин за навчальним планом 120 120 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 32 

з них: 

- лекції 16 16 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття 16 16 

- семінарські заняття - - 

Самостійна робота 88 88 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 16 16 

- підготовці до заходів модульного контролю 9 9 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань 6 6 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 57 57 

Семестровий контроль Диф. 

залік 

Диф.  

залік 

 
Специфічні засоби 

навчання 
Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу, комп’ютерних робочих місць 
Навчально-методичне 

забезпечення 
Основна література: 

1. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І. Бізнес-діагностика 

підприємства: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2012. – 487 с. 

2. Швиданенко Г. О., Дмитренко А.І. Бізнес-діагностика: 

практикум.– К.: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2015. – 160 с. 

3.Довбня С.Б.Ігнашкіна Т.Б., Гончарук О.В. Економічна 

діагностика. Частина 1: Навч. посібник. – Дніпро: НМетАУ, 

2019. – 111 с. 

4. Довбня С.Б. Ігнашкіна Т.Б., Гончарук О.В. Економічна 

діагностика. Частина 2: Навч. посібник. – Дніпро: НМетАУ, 

2019. – 133 с. 

5. Економічний аналіз: Навч. посіб./ За ред. акад. НАНУ, проф. 

М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2007. – 560 с. 

6. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика: Навч. посібник /                                    

І.В. Кривов’язюк. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 456 с. 

7. Экономический анализ и диагностика состояния современного 

предприятия: Учеб. пособие / Т.Д. Костенко, Е.А. Подгора, В.С. 



 

Рыжиков, В.А. Панков, А.А. Герасимов, В.В. Ровенская. – 

Краматорск: ДГМА, 2005. – 292 с. 

Додаткова література: 

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: 

Экономика, 1989. – 519 с. 

2. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства: Навч. 

посібник / Б.Є. Бачевський, І.В. Заблодська, О.О. Решетняк. – 

К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400 с. 

3. Діагностика стану підприємства: теорія і практика: Монографія 

/ За заг. ред. проф. А.Е. Воронкової. – 2-ге вид., перероб. і доп. -  

Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 520 с.  

4. Диагностика промышленного предприятия: новые решения: 

Монография. – Санкт-Петербург: РГГМУ, 2006. – 480 с. 

Інформаційні ресурси: 

1. Верховна рада України. Офіційний сайт. URL: 

http://www.rada.gov.ua 

2. Урядовий портал. Офіційний сайт. URL:http://www.kmu.gov.ua 

3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. Офіційний сайт. 

URL:http://www.me.gov.ua 

4. Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. 

URL:http://www.mof.gov.ua 

5. Національний банк України. Офіційний сайт. URL: 

http://www.bank.gov.ua 

6. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua 
Інформація про 

відповідального 

виконавця 

Факультет:економіки і менеджменту 

https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i1007 

Кафедра: економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня 

https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028 

Провідний викладач: 
 

 
 

 

ІГНАШКІНА ТЕТЯНА БОРИСІВНА 

посада: доцент  

науковий ступінь: канд. екон. наук 

вчене звання: доцент 

тел. +38 067 565 9215 

E-mail: tignash@ukr.net 

Інтернет-сторінка  на сайті НМетАУ: 

https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028/p-2/e442 

Робоче місце: кім. Б-518 

Оригінальність дисципліни: авторський 

курс 

 

E-vailЕ 
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