
 

 



 

 
  



СТРУКТУРА 

 РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА БІЗНЕСУ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ» 

1. Опис дисципліни 
 
 

Дисципліна – Галузь знань, Характеристика 

«Експрес-діагностика напрям підготовки, освітньо- навчальної 

бізнесу та прийняття кваліфікаційний рівень дисципліни 

рішень»   

 
Кількість кредитів 

ECTS – 5 

 
Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Статус дисципліни – 

вибіркова дисципліна циклу 

загальної підготовки 

Мова навчання – українська 

Кількість залікових 

модулів (денна 

форма      навчання) – 

3 

 
Спеціальність: 

071 «Облік і оподаткування» 

Рік підготовки – 3 

Семестр – 6,7 

Денна - 6 
Заочна – 6,7 

 

Кількість змістових 

модулів - 2 

 

Ступінь вищої освіти –  

бакалавр 

Лекції 
Денна - 28 год. 

Заочна – 8 год. 

Практичні заняття 

Денна - 14 год. 

Заочна – 4 год. 

 
Загальна кількість 

 
Освітньо-професійна програма: 

Самостійна робота: 

годин: 

Денна – 150 

Заочна – 150 

 
 

«Облік і оподаткування» Денна - 95 

Заочна – 138 

 

Індивідуальна робота 

Денна - 3 год.  

 

Тренінг – 4 год 

Тижневих годин: 

денна форма - 10 

з них аудиторних - 4 

 Вид підсумкового контролю: 

Денна - залік 

Заочна - залік 



2. Мета й завдання дисципліни 

«Експрес-діагностика бізнесу та прийняття рішень» 

 
2.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою дисципліни «Експрес-діагностика бізнесу та прийняття рішень» є 

вивчення теоретичних основ, організації і методики проведення експрес- 

діагностики бізнесу; формування у студентів 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» відіграє 

важливу роль у підготовці фахівців у сфері стратегічного, фінансового, 

інвестиційного управління, бізнес – аналізу та консалтингу. 

 
2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Експрес-діагностика бізнесу 

та прийняття рішень» є: 

 засвоєння основних теоретичних знань щодо проведення діагностики 

діяльності підприємства із застосуванням наукових підходів; 

 вироблення навиків щодо виявлення тенденцій зміни показників бізнесу, 

з’ясовування їх причин, а також прогнозування можливих наслідків; 

 оволодіння навичками самостійного складання програми діагностування; 

 проведення діагностики бізнес-процесів підприємства; 

 обґрунтування заходів, управлінських рішень, спрямованих на 

налагодження діяльності всіх складових елементів системи і способів їх 

реалізації; 

 зменшення впливу небажаних відхилень критеріальних значень. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни «Експрес-діагностика бізнесу та прийняття рішень» 

забезпечує формування таких компетентностей як: 

- базові знання про сутність економічної діагностики: предмет, об’єкт, 

завдання. Інструментарій в економічній діагностиці. Методи діагностичних 

досліджень; 

- здатність проводити діагностику зовнішнього середовища непрямого та 

безпосереднього впливу і здійснювати оцінку конкурентного статусу 

підприємства на ринку; 



- володіння особливостями формування стратегічної позиції підприємства 

в конкурентному середовищі. Здатність застосовувати SWOT-аналіз в діагностиці 

протистояння підприємств-конкурентів та РІМS-аналіз для визначення 

конкурентної стратегії підприємства; 

- здатність володіти знаннями про конкурентоспроможність продукції: 

сутність, показники, визначення. Уміти застосовувати методи оцінки 

конкурентоспроможності продукції та розраховувати фактори впливу на 

конкурентоспроможність; 

- знання сутності та концептуальних підходів до майнової оцінки 

підприємства. Витратна оцінка майна та підприємства. Дохідний підхід до оцінки 

бізнесу; 

- базові знання про сутність, зміст та складові елементи виробничого 

потенціалу підприємства. Здатність проводити діагностику виробничого 

потенціалу підприємства та оцінювати ефективність виробничого потенціалу 

підприємства а також проводити діагностику фінансового стану, банкрутства; 

- здатність вміти застосовувати теоретичні знання і практичні навички 

діагностика рівня економічної безпеки підприємства; 

- базові знання про культуру підприємства: її сутність і значення. Аналіз 

факторів впливу на формування корпоративної культури. 

 
2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни «Експрес-діагностика бізнесу та прийняття рішень» 

доцільне після оволодіння студентами знаннями з таких дисциплін як 

«Статистика», «Економіка підприємств», «Нормативно-правове забезпечення 

підприємницької діяльності та обліку»,  «Бухгалтерський облік і оподаткування», 

«Фінансовий облік», «Управлінський облік», « Звітність і фінансовий аналіз», 

«Економічний аналіз», «Сучасні інформаційні технології» та набуття ними 

відповідних фахових компетенцій. 

 
2.5. Результати навчання 

Результатом вивчення дисципліни «Експрес-діагностика бізнесу та 

прийняття рішень» є одержання студентами теоретичних знань і практичних 

навичок їх застосування в майбутній фаховій діяльності для проведення експрес-

діагностики бізнесу та обґрунтування і вибору стратегій, розробки стратегічних 

планів, проектів і програм з метою забезпечення ефективного функціонування 

підприємств у динамічному ринковому середовищі. 

 



3. Зміст дисципліни 

«Експрес-діагностика бізнесу та прийняття рішень» 

 

Змістовний модуль 1 

Теоретичні засади експрес-діагностика бізнесу та прийняття 

рішень 

 
Тема 1. Базові теоретичні положення експрес-діагностики бізнесу 

Сутність та роль діагностики в сучасних умовах ринкової економіки. 

Предмет, об’єкт, завдання та методологія експрес-діагностики. Види економічної 

діагностики. Інструментарій в економічній діагностиці. Методи діагностичних 

досліджень. 

 
Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства 

Зміст діагностичних процесів в галузі оцінювання конкурентного 

середовища підприємства. Експрес-діагностика зовнішнього середовища 

непрямого та безпосереднього впливу. Оцінка конкурентного статусу 

підприємства на ринку. 

 
Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-

конкурентів 

Особливості формування стратегічної позиції підприємства в 

конкурентному середовищі. Застосування SWOT-аналізу в діагностиці 

протистояння підприємств-конкурентів. Особливості РІМS-аналізу для 

визначення конкурентної стратегії підприємства. 

 
Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства 

Конкурентоспроможність продукції: сутність, показники, визначення. 

Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції підприємства. Діагностика 

рівня якості товарів, іміджу товару. Рівень новизни товарів. Методи оцінки 

конкурентоспроможності продукції. 

Змістовний модуль 2 

Діагностика управлінської діяльності та фінансово-економічного 

стану підприємства 

 

Тема 5. Експрес-діагностика майна і ринкова цінність підприємства 

Сутність та концептуальні підходи до майнової оцінки підприємства. 

Витратна оцінка майна та підприємства. Дохідний підхід до оцінки бізнесу.  

 

 



Тема 6. Управлінська діагностика 

Основи управлінської діагностики на підприємстві. Діагностика 

антикризового управління підприємством. 

 
Тема 7. Діагностика виробничого потенціалу підприємства 

Сутність, зміст та складові елементи виробничого потенціалу підприємства. 

Діагностика виробничого потенціалу підприємства. Оцінка ефективності 

виробничого потенціалу підприємства. 

 
Тема 8. Фінансова діагностика 

Фінансова діагностика підприємства, необхідність її здійснення. Мета, 

завдання і методологічна основа фінансової діагностики. Діагностика фінансового 

стану. Діагностика банкрутства. 

 
Тема. 9. Діагностика економічної безпеки підприємства 

Безпека як економічна категорія. Роль економічної безпеки в управлінні 

ризиками на підприємстві. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства. 

 
Тема 10. Діагностика корпоративної культури підприємства 

Культура підприємства: її сутність та значення. Аналіз факторів впливу 

на формування корпоративної культури. 

 



4. Структура залікового кредиту дисципліни 

«Експрес-діагностика бізнесу та прийняття рішень» 
Денна форма навчання 

 Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індиві-

дуа льна 

робота 

Контроль ні 

заходи 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади експрес-діагностики бізнесу та прийняття рішень 

Тема 1. Базові теоретичні положення експрес- 
діагностики бізнесу. 

2 1 5 - презентації 

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища 
підприємства. 

4 2 10 - 
виконання 
завдання 

Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння 
підприємств-конкурентів 

4 1 10 - презентації 

Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності продукції 
підприємства. 

4 1 10 - 
виконання 
завдання 

Змістовий модуль 2. Діагностика управлінської діяльності та фінансово-економічного стану 
підприємства. 

Тема 5. Експрес-діагностика майна і ринкова цінність 

підприємства. 2 2 10 1 тестування 

Тема 6. Управлінська діагностика. 2 1 10 - презентації 

Тема 7. Діагностика виробничого потенціалу 
підприємства. 

2 2 10 - тестування 

Тема 8. Фінансова діагностика. 4 2 10 1 
виконання 
завдання 

Тема 9. Діагностика економічної безпеки підприємства. 2 1 10 - 
виконання 
завдання 

Тема 10. Діагностика корпоративної культури 
підприємства. 

2 1 10 1 презентації 

Разом 28 14 95 3  

Заочна форма навчання 

 Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивідуа 

льна 
робота 

Контроль 

ні заходи 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади діагностики бізнес-процесів 

Тема 1. Базові теоретичні положення експрес- 
діагностики бізнесу. 

1 0,5 14 - презентації 

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища 
підприємства. 

1 0,5 14 - 
виконання 
завдання 

Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння 
підприємств-конкурентів 

1 0,5 15 - 
виконання 
завдання 

Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності продукції 
підприємства. 

1 0,5 14 - 
виконання 
завдання 

Змістовий модуль 2. Діагностика управлінської діяльності та фінансово-економічного стану 
підприємства. 

Тема 5. Експрес-діагностика майна і ринкова цінність 
підприємства. 

1 0,5 15 - тестування 

Тема 6. Управлінська діагностика. 0,5 - 14 - 
виконання 
завдання 

Тема 7. Діагностика виробничого потенціалу 
підприємства 

1 0,5 15 - 
виконання 
завдання 

Тема 8. Фінансова діагностика. 0,5 0,5 15 - тестування 

Тема 9. Діагностика економічної безпеки підприємства. 0,5 0,5 14 - 
виконання 
завдання 

Тема 10. Діагностика корпоративної культури 
підприємства. 

0,5 - 14 - 
виконання 
завдання 

Разом 8 4 138 -  



5. Тематика практичних занять 

 з дисципліни «Експрес-діагностика бізнесу та прийняття рішень» 

 

Практичне заняття № 1 

Тема 1: Базові теоретичні положення експрес-діагностики 

бізнесу 

Мета: Засвоїти суть, зміст, завдання експрес-діагностики бізнесу, 

ознайомитися із методичним інструментарієм її проведення 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та роль діагностики в сучасних умовах ринкової економіки. 

2. Предмет, об’єкт, завдання та методологія експрес-діагностики.  

3. Види економічної діагностики. 

4. Інструментарій в економічній діагностиці.  

5. Методи діагностичних досліджень.  

 

Практичне заняття № 2 

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства 

Мета: Засвоїти зміст діагностичних процесів 

Питання для обговорення: 

1. Зміст діагностичних процесів в галузі оцінювання конкурентного 

середовища підприємства. 

2. Експрес-діагностика зовнішнього середовища непрямого та безпосереднього 

впливу. 

3. Оцінка конкурентного статусу підприємства на ринку. 

 
Практичне заняття № 3 

Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств- 

конкурентів 

Мета: Засвоєння питань особливості формування позиції підприємства в 

сучасному середовищі. та методики діагностики бізнесу 

Питання для обговорення: 

1. Особливості формування стратегічної позиції підприємства в конкурентному 

середовищі. 

2. Застосування SWOT-аналізу в діагностиці протистояння підприємств- 

конкурентів. 

3. Особливості РІМS-аналізу для визначення конкурентної стратегії 

підприємства. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства 

Мета: Засвоєння питань конкурентоспроможності продукції та 

діагностики якості товарів 



Питання для обговорення: 

1. Конкурентоспроможність продукції: сутність, показники, визначення. 

2. Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції підприємства. 

3. Діагностика рівня якості товарів, іміджу товару.  

4. Рівень новизни товарів.  

5. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема 5. Експрес-діагностика майна і ринкова цінність підприємства 

Мета: Засвоєння концептуальних підходів до майнової оцінки 

підприємства 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та концептуальні підходи до майнової оцінки підприємства. 

2. Витратна оцінка майна та підприємства.  

3. Дохідний підхід до оцінки бізнесу.  

 

Практичне заняття № 6 

Тема 6. Управлінська діагностика 

Мета: Засвоєння основ управлінської та антикризової діагностики на 

підприємстві 

Питання для обговорення: 

1. Основи управлінської діагностики на підприємстві.  

2. Діагностика             антикризового управління підприємством. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема 7. Діагностика виробничого потенціалу підприємства 

Мета: Засвоєння питань діагностики виробничого потенціалу 

підприємства 

Питання для обговорення: 

1. Сутність, зміст та складові елементи виробничого потенціалу підприємства. 

2. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. 

3. Оцінка ефективності виробничого потенціалу підприємства. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема 8. Фінансова діагностика 

Мета: Засвоєння питань фінансової діагностики підприємства 

Питання для обговорення: 

1. Фінансова діагностика підприємства, необхідність її здійснення.  

2. Мета, завдання і методологічна основа фінансової діагностики.  

3. Діагностика фінансового стану.  

4. Діагностика банкрутства. 

 



Практичне заняття № 9 

Тема 9. Діагностика економічної безпеки підприємства 

Мета: Засвоєння питань діагностики економічної безпеки підприємства 

Питання для обговорення: 

1. Безпека як економічна категорія.  

2. Роль економічної безпеки в управлінні ризиками на підприємстві. 

3. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема 10. Діагностика корпоративної культури підприємства 

Мета: Засвоєння питань діагностики корпоративної культури 

підприємства 

Питання для обговорення: 

1. Культура підприємства: її сутність та значення.  

2. Аналіз факторів впливу на формування корпоративної культури. 

 



6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

 

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Експрес-

діагностика бізнесу та прийняття рішень» виконується самостійно кожним 

студентом на основі методичних вказівок відповідно до варіанта згідно 

порядкового номера у списку групи. КПІЗ охоплює усі основні теми 

дисципліни. Метою виконання КПІЗ є оволодіння навичками застосування 

різних видів діагностики і проведення експрес-діагностики майна та 

ринкової цінності підприємства в процесі дослідження господарської 

діяльності суб'єктів господарювання. 

 КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. При 

виконанні та оформленні КПІЗ студент може використовувати комп'ютерну 

техніку, зокрема програмні засоби Microsoft Excel. Кожен з пунктів КПІЗ 

оцінюється за 100-бальною шкалою, а також визначається підсумкова оцінка 

(як середня арифметична з проміжних оцінок). Виконання КПІЗ є одним із 

обов’язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни «Експрес-

діагностика бізнесу та прийняття рішень». 

 

 

 



7. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студентів полягає в індивідуальному опрацюванні 

матеріалу з дисципліни «Експрес-діагностика бізнесу та прийняття рішень» з 

метою розвитку у них творчої активності, набуття навичок навчально-

дослідницької роботи, роботи з науково-економічною літературою, а також 

для систематичного вивчення курсу. Для самостійного опрацювання 

студентам запропоновано такі теми:  

1. Сутність та види економічної діагностики. 

2. Інструментарій експрес-діагностики бізнесу. 

3. Методи діагностичних досліджень. 

4. Методика діагностики конкурентного середовища. 

5. Загальна характеристика етапів діагностики конкурентного середовища. 

6. Діагностика конкурентного середовища за методикою А.А. Томпсона і 

А.Дж. Стрікленда. 

7. Діагностика конкурентного середовища за методикою М. Портера. 

8. Управлінська діагностика: сутність, алгоритм діагностичного          

обстеження. 

9. Економічна сутність та значення здійснення фінансово-господарської 

діяльності підприємства. 

10. Методика здійснення діагностики фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 

11. Сутність та завдання SWОТ- аналізу підприємства. 

12. Загальна характеристика сильних і слабких сторін підприємства, що 

використовуються під час проведення SWОТ- аналізу. 

13. Методика проведення SWОТ- аналізу підприємства. 

14. Механізми забезпечення належної економічної безпеки підприємства. 

15. Теоретична сутність економічної безпеки підприємства. 

16. Взаємозв`язок структурних елементів економічної безпеки підприємства. 

17. Основні пріоритети і засоби забезпечення економічної

безпеки підприємства. 

18. Моделі й типи організаційної культури. 

19. Модель організаційної культури підприємства. 

20. Класифікація типів організаційних культур підприємства. 



8. Організація і проведення тренінгу (4 год.) 

Тематика: Діагностика динамічності та збалансованості розвитку 

підприємства як економічної системи 

Порядок проведення: 

1. Ознайомитися з методичним інструментарієм та інформаційною базою 

оцінки динамічності та збалансованості розвитку підприємства. 

2. Навчитися визначати тип підприємства як економічної системи. 

3. За динамікою ключових індикаторів діяльності окремого підприємства 

ідентифікувати його як економічну систему певного типу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка показників ефективності діяльності підприємства 

(тис. грн.) 
 

№ 

п/п 

Показники Базовий 

період 

Звітний 

період 

Темп 

зміни, 

% 

0 А 1 2 3 

1. Дохід від реалізації продукції    

2. Валовий прибуток    

3. Фінансові результати від операційної 

діяльності (збиток) 

   

4. Чистий прибуток    

5. Матеріальні затрати    

6. Витрати на оплату праці    

7. Відрахування на соціальні заходи    

8. Разом (п. 7 + п. 8)    

9. Амортизація    

10 Разом витрат (включно інші витрати)    

11 Середньорічне значення валюти балансу    

 

4. Представити результати проведеної діагностики у 

формалізованому вигляді (системи послідовних нерівностей) і 

визначити його відповідність певному типу. 

5. Сформулювати висновок, у якому узагальнити результати 

діагностики та висловити пропозиції щодо ефективності використання 

ресурсів. 

 



9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

 

У процесі вивчення дисципліни «Експрес-діагностика бізнесу та 

прийняття рішень» використовуються наступні способи оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

– поточне тестування та опитування; 

– підсумкове тестування по кожному змістовому модулю; 

– ректорська контрольна робота; 

– оцінювання виконання КПІЗ. 

 
10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Експрес- 

діагностика бізнесу та прийняття рішень» визначається як середньозважена 

величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

 модуль 2 

(ректорська 

контрольна 

робота) 

Заліковий 

модуль 3 

(підсумкова оцінка 

за КПІЗ) 

 

Разом 

30 % 40  % 30 %  

 

 

100 % 

 

 
1. Усне опитування 
під час заняття  
(4 теми по 10 балів = 
40 балів) 
2. Письмова робота 
= 60 балів 

 

 
1. Усне опитування 
під час заняття 
(6 тем по 10 балів = 
60 балів) 
2. Письмова робота 
= 40 балів 
 

 

 
1. Написання та 
захист КПІЗ = 80 
балів 
2. Виконання 
завдань під час 
тренінгу = 20 балів 

 

 

Шкала оцінювання: 
За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом) 



11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  
 

№ Найменування  Номер теми  

1. Мультимедійний проектор 1 – 10 

2. Проєкційний екран 1 – 10 

3. 
Комунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Firefox) 
1 – 10 

4. Наявність доступу до мережі Інтернет 1 – 10 

5. Персональні комп’ютери 1 – 10 

6. 
Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для 

проведення занять у режимі он-лайн (за необхідності) 
1 – 10  

7. 
Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності) 
1 – 10 

8. Програмне забезпечення: ОС Windows 1 – 10 

9. Інструменти Microsoft Office (Word; PowerPoint та ін.) 1 – 10 
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