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ВСТУП
Навчальна дисципліна «Економічна діагностика» належить до
циклу вибіркових навчальних дисциплін підготовки магістрів галузі
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності
051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства».
Метою викладання дисципліни є теоретична та практична
підготовка магістрів в галузі економіки зі спеціальності щодо
реалізації комплексного підходу до аналітичної оцінки економічної
і фінансової діяльності сучасного підприємства.
Предметом навчальної дисципліни є принципи діагностики
результативності господарської діяльності та визначення фінансової
стійкості підприємства.
Згідно мети, основні завдання дисципліни полягають у
формуванні знань, умінь та уявлень згідно предмету дисципліни.
Після вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен:
знати:
– види та призначення економічної діагностики;
– інформаційну
базу
та
інструментарій
економічної
діагностики;
– методику опрацювання бухгалтерської звітності для цілей
економічної діагностики;
– рівні та співвідношення граничних значень показників
діяльності підприємства, що обумовлюють його фінансову стійкість
і платоспроможність;
– сутність діагностики формування, розподілу і використання
ресурсів підприємства;
– основи
оцінки
конкурентного
середовища
і
конкурентоспроможності підприємства;
– засади
діагностики
рівня
економічної
безпеки
і
корпоративної культури підприємства.
вміти:
– агрегувати бухгалтерсько-фінансову звітність підприємства;
– коректно
застосовувати
методологію
економічної
діагностики;
– досліджувати зовнішні і внутрішні чинники фінансової
стійкості підприємства;

– виконувати комплексну діагностику фінансово-економічної
діяльності підприємства (експрес-діагностику, діагностику структури майна та джерел його фінансування, управлінську діагностику,
фінансову діагностику, діагностику виробничого потенціалу
підприємства, діагностику економічної безпеки підприємства,
діагностику конкурентного середовища та конкурентоспроможності
підприємства, діагностику корпоративної культури підприємства
тощо) для цілей тактичного та стратегічного управління розвитком
підприємства.
У подальшому знання майбутніх фахівців будуть сприяти
успішній роботі підприємств в системі ринкових відносин,
допоможуть реалізувати резерви зростання продуктивності праці
персоналу, знайти способи зниження собівартості продукції і
збільшення прибутку підприємств.
Контрольна робота складається з теоретичної та практичної
частини і виконується за індивідуальним варіантом згідно останньої
та передостанньої цифри номеру індивідуального плану (залікової
книжки) студента.
У разі повного або часткового виконання студентом завдань за
чужим варіантом, контрольна робота до рецензування не
приймається.
Теоретична частина передбачає надання розширених
відповідей на два питання, практична  виконання двох
розрахункових завдань.
Виконана контрольна робота повинна бути оформлена
належним чином на стандартних аркушах А4 (210x297 мм) і
представлена на рецензію в зброшурованому вигляді у
встановлений навчальним планом термін.
Контрольна робота має обов’язково містити титульний аркуш,
план, висновки та список використаних джерел.
Технічні вимоги до оформлення контрольної роботи: всі поля
аркуша  2 см, шрифт  Times New Roman, кегль  14, інтервал 
1,5, абзац  1,25 см, вирівнювання тексту  по ширині.
Невідповідність оформлення контрольної роботи встановленим технічним вимогам або її представлення до рецензування
пізніше встановленого навчальним планом терміну є підставою для
зниження оцінки студента.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
1. Вибір варіанту для виконання завдань.
Контрольна робота виконується студентом за індивідуальним
варіантом, що визначається за двома останніми цифрами номеру
індивідуального плану студента за наступною формою (табл. 1).
Таблиця 1  Форма вибору індивідуального варіанту для
виконання завдань
Остання цифра
0; 5
1; 6
2; 7
3; 8
4; 9

0; 5
1
6
11
16
21

Передостання цифра
1; 6
2; 7
3; 8
2
3
4
7
8
9
12
13
14
17
18
19
22
23
24

4; 9
5
10
15
20
25

2. Теоретичні питання за індивідуальними варіантами.
Варіант 1
предмет навчальної

1. Сутність, об’єкт і
дисципліни
«Економічна діагностика».
2. Діагностика техніко-організаційного рівня стабільності
виробництва.
Варіант 2
1. Мета і завдання навчальної дисципліни «Економічна
діагностика».
2. Діагностика комплексної підготовки виробництва до зміни
продукту (технології).
Варіант 3
1. Значущість і використання результатів економічної
діагностики.
2. Діагностика відповідності організації виробництва та
структури підприємства його стратегії.
Варіант 4
1. Інформаційна база здійснення економічної діагностики.

2. Рейтинговий метод діагностування виробничого потенціалу
підприємства.
Варіант 5
1. Особливості агрегації фінансової звітності для здійснення
економічної діагностики.
2. Діагностика системи менеджменту підприємства.
Варіант 6
1. Методологія економічної діагностики.
2. Діагностика
цільового
блоку
системи
управління
підприємством.
Варіант 7
1. Види економічної діагностики.
2. Діагностика структурно-функціонального блоку системи
управління підприємством.
Варіант 8
1. Діагностика майна і ринкової цінності підприємства.
2. Діагностика організаційно-поведінкового блоку системи
управління підприємством.
Варіант 9
1. Методи доходного підходу діагностування вартості бізнесу.
2. Діагностика інформаційно-технологічного блоку системи
управління підприємством.
Варіант 10
1. Методи порівняльного підходу діагностування вартості
бізнесу.
2. Діагностика економічної безпеки підприємства.
Варіант 11
1. Методи майнового підходу діагностування вартості бізнесу.
2. Діагностика фінансової стійкості.
Варіант 12
1. Експрес-діагностика діяльності підприємства.
2. Діагностика ймовірності банкрутства.
Варіант 13
1. Діагностика структури майна та джерел його фінансування.
2. Стратегічна діагностика.
Варіант 14
1. Управлінська діагностика.

2. Діагностика
підприємства.

стратегічної

зони

господарювання

Варіант 15
фінансових
результатів

1. Діагностика
діяльності
підприємства.
2. Матричні методи в економічній діагностиці.
Варіант 16
1. Операційна діагностика.
2. Діагностика конкурентного середовища підприємства.
Варіант 17
1. Фінансова діагностика.
2. Діагностика внутрішньогалузевого суперництва.
Варіант 18
1. Дескриптивні, предикативні і нормативні моделі фінансової
діагностики.
2. Діагностика перспектив розвитку галузі.
Варіант 19
1. Діагностика рентабельності.
2. Діагностика конкурентоспроможності підприємства.
Варіант 20
1. Діагностика ліквідності.
2. Особливості діагностування ринкової позиції підприємства
методом конкурентних переваг.
Варіант 21
1. Діагностика структури капіталу.
2. Особливості використання бенчмаркінгу під час діагностики
конкурентоспроможності підприємства.
Варіант 22
1. Діагностика грошових потоків.
2. Діагностика конкурентоспроможності продукції.
Варіант 23
1. Діагностика ринкової активності.
2. Діагностика корпоративної культури підприємства.
Варіант 24
1. Діагностика виробничого потенціалу підприємства.
2. Особливості діагностування корпоративної культури
підприємства з використанням методу ОСАІ.

Варіант 25
1. Діагностика гнучкості виробничої системи підприємства.
2. Діагностика корпоративних прав.
3. Практичне завдання № 1 за індивідуальними варіантами.
На основі вихідних даних [1], здійснити експрес-діагностику
балансу підприємства в ретроспективному періоді. Результати
розрахунків представити у табл. 2 і табл. 3. Методичні вказівки до
здійснення розрахунків наведено в табл. 4.
4. Практичне завдання № 2 за індивідуальними варіантами.
На основі вихідних даних [1], здійснити діагностику
показників ділової активності, рентабельності, фінансової стійкості
та ліквідності (платоспроможності) підприємства в ретроспективному періоді. Методичні вказівки до здійснення розрахунків
наведено в табл. 5.
Таблиця 5  Методичні вказівки до виконання завдання 2
Показники
1
Коефіцієнт оборотності обігових коштів
Період одного обороту
обігових коштів
Коефіцієнт
оборотності запасів
Період одного обороту
запасів
Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості
Період погашення
дебіторської
заборгованості
Коефіцієнт
оборотності
кредиторської
заборгованості

Умовне
Вказівки до розрахунку
позначення
2
3
Показники ділової активності
Коб

Ф. № 2, р. 2000  Ф. № 1, р. 1300

Тоб

360  Коб

Коб.зап

Ф. № 2, (р. 2050 + р. 2130 + р. 2150)
 Ф. № 1, р. 1100

Тоб.зап

360  Коб.зап

Коб.дз

Ф. № 2, р. 2000  Ф. № 1, (р. 1125 +
+ р. 1130 + р.1135 + р. 1155)

Тоб.дз

360  Коб.дз

Коб.кз

Ф. № 2, р. 2000  Ф. № 1, р. 1695

1
Період погашення
кредиторської
заборгованості
Коефіцієнт
оборотності власного
капіталу

2

3

Тоб.кз

360  Коб.кз

Коб.вк

Ф. № 2, р. 2000  Ф. № 1, р. 1495

Показники рентабельності
Рентабельність активів
Rа
Ф. № 2, р. 2350  Ф. № 1, р. 1300
Рентабельність
Rвк
Ф. № 2, р. 2350  Ф. № 1, р. 1495
власного капіталу
Рентабельність
Ф. № 2, р. 2350  Ф. № 1, (р. 1011 +
Rвф
виробничих фондів
+ р. 1100)
Рентабельність
Ф. № 2, р. 2350  Ф. № 2, (р. 2050 +
Rв
витрат
+ р. 2130 + р. 2150)
Період окупності
Ток.к
Ф. № 1, р. 1300  Ф. № 2, р. 2350
капіталу
Період окупності
Ток.вк
Ф. № 1, р. 1495  Ф. № 2, р. 2350
власного капіталу
Показники фінансової стійкості
Власні обігові
Ф. № 1, (р. 1495 + р. 1595 –
ВОК
кошти
– р. 1095)
Коефіцієнт
забезпечення
Кзвк.оа
ВОК  Ф. № 1, р. 1195
оборотних активів
власними коштами
Маневреність
Мрк
Ф. № 1, р. 1100  ВОК
робочого капіталу
Маневреність власних
Мвок
Ф. № 1 р. 1165  ВОК
обігових коштів
Коефіцієнт
забезпечення
Кзвк.зап
ВОК  Ф. № 1, р. 1100
власними обіговими
коштами запасів
Коефіцієнт покриття
Ф. № 1 (р. 1495 – 1095 + 1595 +
Кпокр.зап
запасів
+ 1600 + 1610)  Ф. № 1, р. 1100
Коефіцієнт
фінансової
Кавт
Ф. № 1, р. 1495  Ф. № 1, р. 1900
незалежності
(автономії)
Коефіцієнт фінансової
Кфз
1  Кавт
залежності

1
2
3
Коефіцієнт
маневреності
Кман.вок
ВОК  Ф. № 1, р. 1495
власного
оборотного капіталу
Коефіцієнт
Ф. № 1, (р.1595 + р. 1695 +
концентрації
Ккпк
+ р. 1700)  Ф. № 1, р. 1900
позикового капіталу
Коефіцієнт
Ф. № 1, р. 1495 
фінансової
Кфс
Ф. № 1, (р. 1595 + р. 1695 +
стабільності
+ р. 1700)
Коефіцієнт
Ф. № 1, (р. 1495 + р. 1595) 
фінансової
Кфст
 Ф. № 1, р. 1900
стійкості
Фінансовий
ФЛ
Ф. № 1, р. 1595  Ф. № 1, р. 1495
леверидж
Показники ліквідності (платоспроможності)
Коефіцієнт поточної
ліквідності
Кпокр
Ф. № 1, р. 1195  Ф. № 1, р. 1695
(покриття)
Коефіцієнт швидкої
Ф. № 1, (р. 1195 
Кшл
ліквідності
 р.1100)  Ф. № 1, р. 1695
Коефіцієнт
абсолютної
Кал
Ф. № 1, р. 1165  Ф. № 1, р. 1695
ліквідності
Співвідношення
короткострокової
Ф. № 1, (∑р. 1125-1155)  Ф. № 1,
дебіторської
Сдз.кз
р. 1695
та кредиторської
заборгованості

де у табл. 5:
Ф № 1  форма № 1 фінансової звітності підприємств «Баланс
(Звіт про фінансовий стан)»;
Ф № 2  форма № 2 фінансової звітності підприємств «Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».
За результатами розрахунків слід зробити висновки щодо
тенденцій зміни показників майнового стану, ділової активності,
рентабельності, фінансової стійкості та ліквідності (платоспроможності) підприємства.

Таблиця 2  Діагностика активу балансу підприємства за __________ рік
Абсолютні величини,
тис. грн.
Елементи
балансу

Код
рядка

1

2

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
Незавершені капітальні
інвестиції
Основні засоби
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні
активи
Довгострокові фінансові
інвестиції
Інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська
заборгованість
Відстрочені податкові
активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні
витрати
Залишок коштів у
централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні
активи
Усього за розділом І

1000
1005
1010
1015
1020
1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

Питома вага, %

На початок
періоду

На кінець
періоду

На
початок
періоду

3

4

5

На
кінець
періоду
6

Зміни за період
в
абсолютних у питомій
величинах,
вазі, %
тис. грн.
7
8

у % до
величин на
початок
періоду
9

у % до
зміни
підсумку
балансу
10

1
ІІ. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість
за розрахунками:
за продукцію, товари,
роботи, послуги
за виданими авансами
з бюджетом
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у
страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
III. Необоротні активи,
утримувані для продажу,
та групи вибуття
БАЛАНС

2
1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1125
1130
1135
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1190
1195
1200

1300

3

4

5

6

7

8

9

10

Таблиця 3  Діагностика пасиву балансу підприємства за __________ рік
Абсолютні величини,
тис. грн.
Елементи
балансу

Код
рядка

1
2
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий)
1400
капітал
Внески до незареєстрованого
1401
статутного капіталу
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
1410
Емісійний дохід
1411
Накопичені курсові різниці
1412
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток
1420
(непокритий збиток)
Неоплачений капітал
1425
Вилучений капітал
1430
Інші резерви
1435
1495
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов’язання
і забезпечення
Відстрочені податкові
1500
зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
1505
Довгострокові кредити банків
1510
Інші довгострокові
1515
зобов’язання
Довгострокові забезпечення
1520

Питома вага, %

На початок
періоду

На кінець
періоду

На
початок
періоду

3

4

5

На
кінець
періоду
6

Зміни за період
в
абсолютних у питомій
величинах,
вазі, %
тис. грн.
7
8

у % до
величин на
початок
періоду
9

у % до
зміни
підсумку
балансу
10

1
2
Довгострокові забезпечення
1521
витрат персоналу
Цільове фінансування
1525
Благодійна допомога
1526
Страхові резерви
1530
Інвестиційні контракти
1535
Призовий фонд
1540
Резерв на виплату джекпоту
1545
1595
Усього за розділом ІІ
III. Поточні зобов’язання і
забезпечення
Короткострокові кредити
1600
банків
Векселі видані
1605
Поточна кредиторська
заборгованість:
за довгостроковими
1610
зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги
1615
за розрахунками з бюджетом
1620
за розрахунками зі
1625
страхування
за розрахунками з оплати
1630
праці
за одержаними авансами
1635
за розрахунками з учасниками
1640
із внутрішніх розрахунків
1645
за страховою діяльністю
1650
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи
1670
від перестраховиків

3

4

5

6

7

8

9

10

1
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами,
утримуваними для продажу,
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів
недержавного пенсійного
фонду
БАЛАНС

2
1690
1695

3

4

5

6

7

8

9

10

1700

1800
1900

Таблиця 4  Методичні вказівки до здійснення розрахунків у табл. 2 і табл. 3
Абсолютні величини,
тис. грн.
Елементи
балансу

Код
рядка

1

2

Питома вага, %

На початок
періоду

На кінець
періоду

На
початок
періоду

На кінець
періоду

3

4

5

6

перенести з
відповідних
рядків
балансу

перенести з
відповідних
рядків
балансу

(стовпець (стовпець
№3
№4


підсумок
підсумок
балансу по балансу по
стовпцю
стовпцю
№ 3)
№ 4)
 100%
 100%

Зміни за період
в
абсолютних
величинах,
тис. грн.
7

стовпець
№4
–
стовпець
№3

8

у % до
величин на
початок
періоду
9

стовпець
№6
–
стовпець
№5

(стовпець
№7

стовпець
№ 3)
 100%

у питомій
вазі, %

у % до
зміни
підсумку
балансу
10
(стовпець
№7

підсумок
по
стовпцю
№ 7)
 100%
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