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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Експрес-діагностика бізнесу та прийняття рішень» спрямована на формування у 

студентів системи знань з інтерпретації теоретичних основ, організації та методики проведення експрес-
діагностики бізнесу; вміння давати об’єктивну оцінку стану бізнесу, альтернатив його розвитку, 

діагностувати основні проблеми бізнесу, виявляти напрямки вдосконалення та обґрунтовувати управлінські 

рішення. Курс «Експрес-діагностика бізнесу та прийняття рішень» орієнтує на вибір оптимальних варіантів 

управління в інтересах розвитку економічних суб’єктів та підвищення ефективності їх функціонування. 
Дисципліна «Експрес-діагностика бізнесу та прийняття рішень» відіграє важливу роль у підготовці фахівців 

у сфері стратегічного, фінансового, інвестиційного управління, бізнес–аналізу та консалтингу.  

Структура курсу 
 

Години 

(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/1 1. Базові теоретичні 

положення експрес-

діагностики бізнесу 

Знати економічну термінологію щодо теоретичних 

основ експрес-діагностики; вміти пояснювати роль 

експрес-діагностики в підвищенні ефективності 

управління в сучасних умовах господарювання 

Презентації, 

питання, 

 тестування 

4/2 2. Діагностика 

конкурентного 

середовища 

підприємства 

Вміти застосовувати методичний інструментарій 

діагностики, деталізувати, структурувати, 

моделювати процеси та явища діяльності, 

визначати вплив чинників і виявляти резерви 

підвищення ефективності функціонування 
підприємства; знати, як здійснювати діагностику 

зовнішнього середовища непрямого і 

Презентації, 

 питання, 

тестування 
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безпосереднього впливу; оцінювати конкурентний 

статус підприємства на ринку 

4/1 3. Оцінювання 

стратегічного 
протистояння 

підприємств-конкурентів 

Знати особливості формування стратегічної 

позиції підприємства в конкурентному 
середовищі; вміти застосовувати SWOT-аналіз в 

діагностиці протистояння підприємств-

конкурентів; знати особливості РІМS – аналізу для 

визначення конкурентної стратегії підприємства 

Тестування, 

задачі 

4/1 4. Діагностика 

конкурентоспроможності 

продукції підприємства 

 
  

Знати сутність, показники та визначення 

конкурентоспроможності продукції; вміти 

проводити діагностику факторів впливу на 

конкурентоспроможність продукції підприємства. 
діагностувати рівень якості товарів, іміджу товару 

та рівень новизни товарів; оволодіти методами 

оцінки конкурентоспроможності продукції 

Питання, 

тестування, 

задачі 

2/2 5. Експрес-діагностика 

майна і ринкова цінність 

підприємства 

Засвоїти сутність та концептуальні підходи до 

майнової оцінки підприємства; вміти діагностувати 

витратну оцінку майна та підприємства; 

використовувати дохідний підхід до оцінки бізнесу  

Питання, 

тестування, 

задачі 

2/1 6. Управлінська 

діагностика 

Оволодіти основами управлінської діагностики на 

підприємстві; вміти здійснювати діагностику 

антикризового управління підприємством 

Питання, 

тестування 

 

2/2 7. Діагностика 

виробничого потенціалу 

підприємства 

Знати сутність, зміст та складові елементи 

виробничого потенціалу підприємства; проводити 

діагностику виробничого потенціалу 

підприємства; оцінювати ефективність 

виробничого потенціалу підприємства 

Питання, 

задачі 

4/2 8. Фінансова 

діагностика 

Здійснювати фінансову діагностику підприємства; 

знати мету, завдання і методологічну основу 

фінансової діагностики; використовувати 

методику діагностики фінансового стану та 

банкрутства 

Питання, 

тестування, 

задачі  

2/1 
9. Діагностика 

економічної безпеки 

підприємства 

Знати роль економічної безпеки в управлінні 

ризиками на підприємстві; проводити діагностику 

рівня економічної безпеки підприємства 

Питання, 

тестування 

2/1 10. Діагностика 

корпоративної культури 

підприємства 

Оволодіти основами культури підприємством: її 

сутністю та значенням; аналізувати фактори 

впливу на формування корпоративної культури 

Питання, 

тестування 
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Політика оцінювання 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних 

заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції інституту 

(факультету) за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи підлягають перевірці на наявність плагіату та 

допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями. Використання друкованих і електронних джерел 

інформації під час контрольних заходів і екзаменів заборонено. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За об’єктивних причин 

(наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн форматі 

за погодженням із керівником курсу з використанням платформ Zoom і Moodle.   

Критерії оцінювання 
 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги 

кожної складової залікового кредиту:  

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Заліковий модуль 1: 

1. Усне опитування під час заняття  

(4 теми по 10 балів = 40 балів) 

2. Письмова робота = 60 балів 

 

30 

Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота): 

1. Усне опитування під час заняття 

(6 тем по 10 балів = 60 балів) 

2. Письмова робота = 40 балів 

 

40 

Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка  за КПІЗ): 

1. Написання та захист КПІЗ = 80 балів 

2. Виконання завдань під час тренінгу = 20 балів 

 

30 

Заліковий модуль 4 (Залік): 

Разом = 100 % 

100 

 

 

Шкала оцінювання 

 

За шкалою ECTS За шкалою ЗУНУ За національною шкалою 

https://doi.org/10.3390/systems8020014
https://doi.org/10.4102/sajesbm.v12i1.297
https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.147968
https://doi.org/10.1186/s41512-019-0064-7
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A (відмінно) 90-100 відмінно 

B (дуже добре) 85-89 добре 

C (добре) 75-84 добре 

D (задовільно) 65-74 задовільно 

E (достатньо) 60-64 задовільно 

FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

35-59 незадовільно  

F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 

1-34 незадовільно  
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