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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 
Коломієць Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри економіки та підприємницької діяльності, електронна адреса: 

kolomiietstetiana@vsau.vin.ua 

 

2. Опис навчальної дисципліни 
ВК 4. Економічна діагностика;  

кількість кредитів ЄКТС - 4;  

кількість годин - 120 годин, у тому числі 30 аудиторних годин, 90 години 

самостійна робота. 

 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 
Термін викладання - один семестр, 3 курс, 1 семестр. 

 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 
Політекономія належить до навчальної дисциплін вибіркової компоненти, 

освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані 

з таких дисциплін (пререквізитів): «Міжнародна економіка», «Бізнес 

планування». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися 

при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Економіка підприємства». 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 
5.1. Призначення навчальної дисципліни. Предметом вивчення 

навчальної дисципліни є діагностування за кількісними параметрами та 

якісними характеристиками стану підприємства за основними процесами його 

функціонування. 

5.2. Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна 

діагностика» є формування системи знань, умінь і навиків щодо використання 

методичного апарату економічного діагностування для визначення стану 

підприємства. Основними цілями вивчення дисципліни є теоретична й 

практична підготовка здобувачів вищої освіти щодо оволодіння навичками 

економічної діагностики для забезпечення ефективного управління 

підприємством  

5.3. Задачі вивчення дисципліни – теоретична та практична 

підготовка, самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення, використовувати 

аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних 

рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

сформувати такі програмні компетентності: 

Інтегральна компетентність (ІК) – Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які 



характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає 

застосування теорій та методів економічної науки. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях. 

СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач. 

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.  

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.  

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків. 

Програмні результати навчання (РН) 

РН 4.  Розуміти принципи економічної науки, особливості 

функціонування економічних систем. 

РН 7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки. 

РН 8.  Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач. 

РН 10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні 

показники які характеризують результативність їх діяльності. 

РН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН 19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення 

аналітичних звітів. 

РН 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів.Вивчення даної дисципліни формує у 

здобувачів освіти соціальні навички (soft skills): комунікативність (реалізується 

через: метод роботи в парах та групах, робота з інформаційними джерелами), 

робота в команді (реалізується через: метод проєктів), лідерські навички 

(реалізується через: робота в групах, метод проєктів). 

 



5.4. Зміст навчальної дисципліни – Поглиблене вивчення студентами 

основних економічних законів та механізмів їх застування в господарській 

діяльності; розуміння законів сучасної ринкової економіки; набуття студентами 

навичок здійснювати правильний вибір в ході прийняття економічних рішень, 

розвинути в них економічне мислення; здатність застосовувати набуті знання 

для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних 

ситуацій; уміння адаптуватися та працювати в умовах змін, уміння здійснювати 

попередній, поточний та завершальний контроль економічної діяльності, 

володіння навиками інформаційного забезпечення контролювання економічної 

діяльності підприємства, здатність виконувати регулювання економічної 

діяльності підприємства; володіння знаннями, теорією та методологією 

економічної діагностики для аналізу тенденцій та процесів, ситуацій, випадків, 

що виникають у сфері економічної діяльності та здатність продукувати нові 

ідеї, спрямованих на досягнення цілей організації; здатність до формування 

власної поведінки у відповідь на зміни у середовищі, унікальність 

 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 

Тиж 

день 
Назви теми 

Форми організації 

навчання та 

кількість годин 

Самості

йна 

робота, 

кількість 

годин 
лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Сутність та завдання економічної діагностики 2 2 10 

2 Методологічний апарат та інструментарій економічної 

діагностики 
2 2 10 

3 Діагностика конкурентного середовища  підприємства 2 1 10 

4 Діагностика конкурентоспроможності галузі, підприємства, 

продукції 
2 1 10 

5 Управлінська діагностика 2 2 10 

6 Діагностика виробничого потенціалу підприємства 2 2 10 

7 Фінансова діагностика  1 1 10 

8 Оцінка вартості майна підприємства 1 1 10 

9 Діагностика економічної безпеки підприємства 1 1 5 

10 Діагностика економічної культури підприємства 1 1 5 

Разом  16 14 90 

6. Самостійна робота студента 
Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 
Самостійна робота студента організовується шляхом видачі 

індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не 
виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального творчого 
завдання (гугл-презентації).  

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, 
цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою його 
підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної 
діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та 
практичні завдання. 



Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 
отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 
матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою для 
засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на поточний і 
підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 
під час аудиторних занять. Організація самостійної роботи здобувачів 
передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю 
самостійної роботи, розробку навчально-методичного забезпечення; виконання 
здобувачем запланованої самостійної роботи; контроль та оцінювання 
результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності виконання 
здобувачем самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 
викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 
заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

 

№ 

п/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до лекційних та практичних 

занять (робота з інформаційними 

джерелами: опрацювання першоджерел) 

14 щотижнево Усне 

опитування 

2 Підготовка самостійних питань з 

тематики дисципліни (опрацювання 

теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу) 

14 щотижнево Усне та 

письмове 

опитування 

3 Індивідуальні творчі завдання 

(вирішення і письмове оформлення 

завдань, схем, діаграм, інших робіт 

графічного характеру; презентації за 

заданою проблемною тематикою, 

дослідницькі проєкти) 

36 1 раз на  

2 тижні 

Спостереження 

за виконанням, 

обговорення, 

виступ з 

презентацією 

4 Підготовка до контрольних робіт та 

тестування (самостійне опрацювання 
тестів відповідно до теми практичного 

заняття; самостійне розв’язання типових 

задач, ситуаційних вправ) 

28 1 раз на  

2 тижні 

Тестування у 

системі АСУ 
СОКРАТ 

Разом  92   

7. Список основної та додаткової літератури 

Основна 
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[текст]: навч. посіб. / І.В. Кривов'язюк –– Київ: Центр навчальної літератури, 

2017. – 456 с. 

9. Соціально-економічна діагностика в умовах європейського 
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політехніка". - Львів : Аудиторська група "Західна аудиторська група", 2018. - 

223 с. 
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(персональний кабінет викладача) 
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3. Методичні розробки (внутрішній сайт ВНАУ). 
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8. Методи викладання та демонстрування результатів навчання 
- використання мультимедійних лекції (вступна, тематична, оглядова 

проблемна, заключно-узагальнююча, лекція-діалог, пояснювально-

ілюстративна лекція, лекція лекція-дискусія, лекція-бесіда тощо) 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- розв’язання ситуаційних  задач; 

- використання кейс-методів (case-study); 

- ділові та рольові ігри, що формують професійну компетентність; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

9. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль - загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами лабораторних занять - 50 балів (усний 

контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін., 

індивідуальні завдання, розв’язування задач та ін.); рубіжний контроль 

(колоквіум у формі тестування) - 5 балів; показники наукової, інноваційної, 

навчальної, виховної роботи та студентської активності - 10 балів; підсумковий 

контроль, (екзамен в усній або тестовій формі) - 30 балів. Разом: 100 балів. 

Якщо здобувач протягом семестру за підсумками поточного та рубіжного 

контролів набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 

дисципліни (менше 35 балів), то він до заліку не допускається.  

 

Форми поточного та підсумкового контролю  
- екзамен; 

- контрольна робота;   

- тестування; 

- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

- презентації; 

- дослідницькі проєкти; 

- наукові проєкти; 

http://mon.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
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- взаємоперевірка. 

 

Шкала оцінки знань студента 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 

набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 

дисципліни (менше 35 балів), то він не допускається до заліку чи екзамену. 

Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 

контрольних заходів є виконання індивідуальної творчої роботи (презентації).  

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих 

документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

 
 Вид навчальної діяльності  Бали 

Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 7 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 7 

3 Виконання домашніх завдань 6 

4 Виконання контрольних робіт, тестування 5 

5 Індивідуальні та групові творчі завдання (вирішення і письмове 

оформлення завдань, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру; 

презентації за заданою проблемною тематикою, дослідницькі проєкти) 

5 

 Всього за атестацію 1 30 

 Атестація 2  

6 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 7 

7 Участь у роботі на практичних заняттях 7 

8 Виконання домашніх завдань 6 

9 Виконання контрольних робіт, тестування 5 

10 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання гугл-презентації, 

презентації за заданою проблемною тематикою, дослідницькі проєкти) 

5 

 Всього за атестацію 2  30 

 Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи та 

студентської активності 
10 

 Підсумкове тестування 30 

 Разом 100 



 
Участь у дискусіях на 

лекційних та 

практичних 

заняттях, виконання 

контрольних робіт, 

індивідуальні та 

групові творчі 

завдання, тестування 

Критерії оцінювання 

90-100% 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 

та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань 

та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

73-89% 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації,  допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань. 

55-72% 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

35-54% 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

15-34% 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

0-15% 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 

вирішив жодного тестового завдання. 

 
У кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 50% 

підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом 

семестру, до 20% за показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності і до 30% підсумкової оцінки - на екзамені. 

Визнання результатів набутих у неформальній/інформальній освіті 

здійснюються до початку семестру, у якому згідно з навчальним планом 

передбачено опанування освітнього компонента. 



Врахування результатів неформальної та інформальної освіти при 
наявності підтверджуючих документів як окремі кредити вивчення навчальних 
дисциплін.

9. Політика навчальної дисципліни
Дисципліна передбачає індивідуальну та групову роботу. Середовище в 

аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
Відвідування лекційних та практичних занять є обов’язковим.

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 
встановлений термін. Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим 
незалежно від причини пропущеного заняття, здобувач презентує виконані 
завдання під час консультації викладача. Під час роботи над індивідуальними 
завданнями, розв’язуванням задач не допустимо порушення академічної 
доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими та 
оригінальними.
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