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1. Загальна інформація
Навчальна дисципліна викладається у першому семестрі  денна ф. навчання; першому
семестрі  заочна ф. навчання
Тип дисципліни
Мова викладання
Кількість кредитів – 3, годин – 90
Форма навчання
Аудиторні заняття, годин:
всього
спец. 051
Самостійна робота, годин
Форма підсумкового контролю
Розклад занять
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практичні
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о
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12

12

8
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практичні

-

4

60

78

диф. залік

диф. залік

2. Анотація навчальної дисципліни
Дисципліна «Економічна діагностика» є однією з фундаментальних дисциплін
економічного циклу, яка дозволяє за допомогою методичного інструментарію здійснити
діагностику стану підприємства з урахуванням впливу чинників зовнішнього та внутрішнього
середовища та розробити комплекс заходів з підвищення ефективності виробничогосподарської діяльності.
3. Мета навчальної дисципліни
В сучасних умовах господарювання актуальною є проблема своєчасного діагностування
економічного стану підприємства з урахуванням впливу чинників зовнішнього та внутрішнього
середовища. Використання сучасного методичного апарату та інструментарію економічної
діагностики дозволяє виробити об’єктивні висновки щодо проблем розвитку підприємства.
Використання результатів діагностики забезпечує ефективне управління підприємством та
динамізм його розвитку.
Метою дисципліни «Економічна діагностика» є надання знань про використання
методичного апарату та інструментарію економічної діагностики для визначення стану
підприємства.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати сучасні методичні підходи до економічної діагностики підприємства з метою
забезпечення ефективного управління підприємством.
вміти давати кількісну характеристику та робити якісну ідентифікацію стану
підприємства.
Самостійна робота студентів включає знайомство з літературою, підготовку до
практичних занять, виконання індивідуальних завдань.
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною

5. Зміст навчальної дисципліни

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси
Види контролю: поточний; підсумковий: диф. залік  спец. 051 денної і заочної ф. н.
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».
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