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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета курсу формування навичок реалізації комплексного підходу до діагностики економічної і фінансової 

діяльності та аналітичної оцінки ризиків функціонування сучасного підприємства з 

урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Завдання курсу  формування навичок аналітичної діяльності з діагностики реального стану підприємства та 

впливів його зовнішнього середовища;  

 дослідження стабільності роботи підприємства за різними рівнями та напрямами його 

функціонування; 

 засвоєння теоретичних засад і формування умінь із діагностики потенціалу підприємства;  

 комплексне оцінювання поточного економічного стану підприємства  на основі фінансової 

звітності об’єкта;  

  дослідження причин відхилень фактично отриманих результатів діагностики від показників 

нормального (оптимального) стану суб’єкта господарювання та виявлення або прогнозування 

можливих наслідків зміни ефективності його діяльності;  

  обґрунтування управлінських рішень щодо методів оптимізації діяльності об’єкта дослідження 

та діагностики з позицій забезпечення економічної безпеки підприємства; 

 формування вміння ідентифікувати економічні ризики діяльності господарюючих суб’єктів;  

 набуття навичок здійснення якісного та кількісного аналізу ступеню ризику статистичним та 

експертним методами;  

 засвоєння методичних засад здійснення якісного та кількісного аналізу ступеню ризику;  

 формування здатності вибирати доцільні заходи з управління виробничими, маркетинговими та 

фінансовими ризиками. 

Компетентності  здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

 здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування 

стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.  

 здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які 

необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані 

висновки.  

 здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.  



 здатність визначати та розв’язувати економічні задачі та проблеми, приймати відповідні 

аналітичні та управлінські рішення у сфері агробізнесу в контексті сталого розвитку суспільства 

Програмні 

результати 

навчання 

 розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з 

урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, 

ресурсних та інших обмежень.  

 приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових 

підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень. 

 обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, 

враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.  

 оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.  

 формулювати, аналізувати та приймати ефективні рішення рішення у сфері агробізнесу в 

контексті сталого розвитку суспільства. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години  

(лекції / 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  Бізнес-

діагностика: поняття, 

зміст, принципи 

проведення 

2/2 Сутність, мета і завдання бізнес-

діагностики. Принципи і вимоги до 

проведення бізнес-діагностики. Види 

діагностики підприємства. Визначення 

передумов та необхідності проведення 

бізнес-діагностики на підприємстві. 

Основні причини вдавання до 

діагностичних заходів. Складові бізнес-

діагностики підприємства. Перелік 

основних заходів з діагностування стану 

підприємства. Процес комплексної 

діагностики діяльності підприємства. 

Методичний апарат та інструментарій 

бізнес-діагностики. Використання 

методів, що основані на кількісній оцінці 

стану: зіставлення, порівняння, 

індексний, пофакторний тощо. 

Економіко-математичні методи, сфера їх 

використання. Моделі: дескриптивні й 

аналітичні. Спеціальні діагностичні 

методи: SWOТ-аналіз, бенчмаркінг, 

аналіз ланцюжка створення вартості, 

аналіз полів бізнесу та ін. Методи якісної 

оцінки в бізнес-діагностиці. Експертні 

методи, метод Дельфі. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

6 

Тема 2. Діагностика 

майна і ринкова 

вартість бізнесу 

2/4 Підприємство як майновий комплекс. 

Затратні та дохідні методи оцінка майна. 

Ліквідаційна оцінка майна підприємства-

банкрута. Справжня економічна вартість 

підприємства як цілісного майнового 

комплексу. Проблема ринкової оцінки 

майна та її розв'язання в сучасній 

економіці. Метод капіталізації доходу, 

сфера його раціонального використання. 

Показники чистого прибутку й 

грошового потоку як основа оцінки. 

Проблеми використання методу: 

визначення чистого доходу й вибір 

ставки дисконтування. Метод 

дисконтування майбутнього доходу. 

Проблеми прогнозування грошових 

потоків, їх розв'язання. Модель САРМ і 

обчислення ставки дисконтування. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

6 



Ринкові порівняння і аналогова оцінка 

підприємства. Гудвіл і його оцінка. 

Поняття гудвілу і методичні підходи до 

його оцінки. Метод надлишкових 

прибутків як сукупна оцінка активів. 

Метод роялті для оцінки нематеріальних 

активів. Оцінка активів, по яких немає 

сформованого ринку, – метод створення. 

Тема 3. Діагностика 

виробничого 

потенціалу. 

Фінансова 

діагностика 

2/4 Поняття виробничого потенціалу. 

Характеристики виробничого потенціалу 

(системні, структурні, кількісні, якісні). 

Оцінювання виробничого потенціалу. 

Ресурсний, структурний і цільовий 

підходи до визначення виробничого 

потенціалу. Показники оцінки 

виробничого потенціалу. Результати 

оцінки виробничого потенціалу та їхнє 

застосування. 

Основні моделі фінансової діагностики, 

їх характеристика. Система показників 

фінансового стану підприємства. 

Діагностика за показниками ліквідності, 

фінансової стійкості, обіговості, 

рентабельності. Життєвий цикл 

підприємства і тенденції у значеннях 

певних груп показників фінансового 

стану. Інтегрована оцінка фінансового 

стану підприємства. Процедури 

синтезування одиничних та групових 

показників, способи їх оцінки. 

Різноманітність підходів до оцінки 

фінансового стану з урахуванням 

специфіки замовника. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

7 

Тема 4. Діагностика 

рівня економічної 

безпеки підприємства 

 Вивчення рівня економічної безпеки. 

Дослідження факторів, що обумовлюють 

рівень економічної безпеки. Традиційна 

система забезпечення економічної 

безпеки підприємства. Три 

концептуальні групи методів оцінки 

економічної безпеки. Види ризиків за 

умов оцінки економічної безпеки. 

Інтегральна оцінка рівня економічної 

безпеки. Причинно-наслідкові зв'язки 

змінений ефективності функціонування 

підприємства. Система критеріїв оцінки 

ефективності діяльності підприємства 

Класифікація показників вимірювання 

рівню ефективності діяльності 

підприємства. 

 6 

Модульний контроль    10 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. 

Функціонування 

бізнесу в умовах 

невизначеності та 

ризику.* 

2/2 Функціонування бізнесу в умовах 

ризику. Внутрішнє і зовнішнє 

середовище господарювання. Поняття 

повної, часткової невизначеності, повної 

визначеності. Причини виникнення 

невизначеності. Ситуація невизначеності 

і ситуація ризику.  

Поняття ризику і його різновиди. 

Сутність ризику і причини його 

виникнення. Основні риси ризику. 

Функції ризику. Класифікація ризиків за 

належністю до країни функціонування 

господарського суб'єкта, рівнем 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

6 



виникнення, сферою походження, 

причинами виникнення, ступенем 

обґрунтованості прийняття ризику, 

відповідністю припустимим межам, 

ознакою реалізації ризиків, масштабами 

впливу, можливістю прогнозування, 

ступенем впливу на господарські 

суб'єкти. Специфіка управління 

ризиками. 

Тема 6. Якісний та 

кількісний аналіз 

економічного ризику 

2/4 Крива розподілу імовірності отримання 

прибутку. Крива розподілу ймовірностей 

втрат прибутку. Сутність якісного та 

кількісного аналізу ризиків. Принципи 

аналізу ризиків. Напрямки аналізу 

підприємницьких ризиків. Збитки, які 

виникають в процесі підприємницької 

діяльності. Методи аналізу ступеня 

ризику.  

Методи кількісної оцінки ступеня 

ризику: статистичний метод; метод 

аналізу доцільності витрат; метод 

експертних оцінок. Характеристика 

області абсолютної стійкості, нормальної 

стійкості, області нестійкого стану, 

критичного стану, кризового стану 

підприємства на основі кривої 

економічного ризику.  Метод Дельфі.  

Методи кількісної оцінки ступеня 

ризику: аналітичний метод; метод 

використання аналогів. Комплексна 

оцінка ризиків. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

6 

Тема 7. 

Характеристика 

виробничих, 

маркетингових та 

фінансових ризиків. 

2/4 Поняття виробничих ризиків. Категорії 

виробничих ризиків. Безпосередньо 

виробничі ризики. Група ризиків, що 

виникають у процесі розробки стратегії 

фірми. Постачальницькі ризики. Група 

ризиків порушення планових термінів.  

Поняття маркетингового 

(реалізаційного) ризику. Безпосередньо 

збутові ризики.  

Ризики: недостатньої сегментації ринків 

збуту; помилково обраного цільового 

сегмента ринку; помилкового вибору 

стратегії продажу; неправильної 

організації й одержання неадекватних 

результатів маркетингових досліджень; 

помилкового ціноутворення; невдалої 

організації мережі збуту і системи 

просування товару.  

Ризики взаємодії з контрагентами і 

партнерами в процесі організації 

продажу продукції (послуг). Ризики 

непередбаченої конкуренції.  

Поняття фінансових ризиків. Ризики, 

пов'язані з купівельною спроможністю 

грошей: валютні, інфляційні, дефляційні.  

Ризики непередбачених витрат і 

перевищення витрат на виробництво.  

Ризики незабезпечення господарської 

діяльності необхідним фінансуванням.   

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

6 

Тема 8. Методи 

управління 

економічними 

ризиками. Розробка 

2/4 Принципи управління ризиками. 

Система управління ризиками. Основи 

профілактики ризиків: диверсифікація та 

лімітування. Самострахування, як метод 

Опрацювання 

лекційного матеріалу.  

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

7 



заходів щодо 

підвищення 

ефективності 

діяльності 

підприємства та 

посилення позицій на 

ринку. 

зниження рівня ризиків. Страхування 

ризику.  Інформація в системі управління 

ризиками.  

Ризики, пов'язані з вкладенням капіталу 

(інвестиційні ризики): вкладення коштів 

у виробничу і невиробничу сфери 

економки; діяльності фірми на 

фінансовому ринку.  Комплексне 

управління довгостроковими 

інвестиціями та оборотним капіталом 

підприємства. Економічна 

рентабельність активів підприємства. 

Антикризове управління фінансами 

підприємства. Прогнозування 

ймовірності банкрутства підприємства.  

Реалізація прихованих резервів 

підприємства. Особливості визначення 

резервів підприємства на основі бізнес-

діагностики. Можливі напрямки заходів 

з реалізації прихованих резервів.  

Заходи з підвищення ефективності 

діяльності підприємства. Визначення 

загальної ефективності діяльності 

підприємства та виділення "слабких 

місць". Основні напрямки підвищення 

ефективності діяльності. Особливості 

розробки комплексних планів з 

покращення показників діяльності 

підприємства. Особливості визначення 

ринкових позицій та перспектив 

підприємства на основі бізнес-

діагностики. Основні напрямки 

посилення ринкових позицій 

підприємства. 

згідно з методичними 

рекомендаціями. 

Проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

Модульний контроль    10 

Всього за  семестр 16/30   70 

Екзамен    30 

Всього за курс    100 

*залучений стейкхолдер для спільного проведення аудиторного заняття 

 

Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни  

«Бізнес-діагностика та управління ризиками» 
  

Поточний (модульний контроль) 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

С
у

м
а
 

Кількість балів 

за змістовий 

модуль 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий 

 модуль 2 

35 балів 35 балів 

 

 

Теми 
 

Т 1 

 

Т 2 Т 3 Т4 

М
о

д
у

л
ь
н

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

 

Т 4 

 

Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 

М
о

д
у

л
ь
н

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

30 100 

Кількість балів за 

видами робіт, 

всього: 

6 6 7 6 10 6 6 6 6 7 10 

в т.ч.: активність 

на семінарських 

заняттях 

4 4 5 4 4 4 4 4 5 

виконання 

самостійної 

роботи 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 
Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, 

що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) здобувач може набрати 

максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки письмових робіт, проведення контрольних заходів здобувачі повинні 

дотримуватися правил академічної доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності 

Уманського НУС (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-

akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf). Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із 

деканом факультету) 

  

 

ВИМОГИ ВИКЛАДАЧА: 

Студенти повинні: активно працювати на практичних заняттях (брати участь в обговоренні 

дискусійних питань та кейсів, повною мірою долучатися до активних форм навчання, використовувати 

різноманітні джерела з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля формування продуктивної 

дискусії). Пропущені практичні заняття відпрацьовуються. 

Студентам рекомендується: брати участь у наукових конференціях, конкурсах наукових праць, 

роботі наукового гуртка кафедри, написанні наукових статей і рефератів. Також рекомендується мати на 

заняттях гаджети з доступом до мережі Інтернет. Викладач бере до уваги інші навчальні та наукові здобутки 

студента, що підтверджені документально (грамоти, дипломи, сертифікати тощо).  

Студентам дозволяється використовувати мобільні телефони під час аудиторних занять тільки у 

навчальних цілях (наприклад, для виконання розрахункових завдань, перегляду статистичних даних). 

Дозволяється користуватися ноутбуками і планшетами для ведення конспектів лекцій та відстеження 

потрібної інформації.  

 

 


