АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Цикл: загальної підготовки ОП факультету.
Статус: вибіркова навчальна дисципліна.
Навчальний рік: 2022-2023 н.р., ІІ семестр.
Мета вивчення дисципліни: теоретична та практична підготовка магістрів
у галузі управління і адміністрування на рівні професійних вимог зі спеціальностей
щодо реалізації комплексного підходу до аналітичної фінансово-економічної
діагностики сучасного підприємства з урахуванням специфіки суб’єктів
господарювання в аграрній сфері.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування у
майбутніх фахівців знань, навичок, умінь і компетенцій щодо застосування
основних методів фінансово-економічної діагностики ресурсного потенціалу,
конкурентного середовища та стратегічного розвитку підприємства; підходів та
методів діагностики ринкової вартості та діяльності підприємства на фінансовому
ринку; інструментів діагностики фінансово-економічної безпеки та економічної
культури підприємства; посилення загальної фінансово-економічної та аналітичної
підготовки фахівців у сфері управління і адміністрування для прийняття
оптимальних управлінських рішень.
У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати:
- теоретичні, методичні та практичні аспекти фінансово-економічної
діагностики підприємства;
- основи нормативно-правового та інформаційного забезпечення фінансовоекономічної діагностики підприємства;
- практику закордонного досвіду та інновацій у здійсненні фінансовоекономічної діагностики підприємства.
уміти: приймати оптимальні управлінські рішення за результатами
фінансово-економічної діагностики підприємства.
Зміст дисципліни:
Тема 1. Теоретичні та методичні основи фінансово-економічної діагностики
підприємства.
Тема 2. Бізнес-індикатори та критерії системи фінансово-економічної
діагностики підприємства.
Тема 3. Економічна діагностика ресурсного потенціалу підприємства.
Тема 4. Економічна діагностика конкурентоспроможності підприємства.
Тема 5. Діагностика фінансових ресурсів підприємства та джерел їх
формування.
Тема 6. Діагностика платоспроможності, ділової активності та фінансової
стійкості підприємства.
Тема 7. Фінансово-економічна діагностика інвестиційних ресурсів
підприємства.
Тема 8. Фінансово-економічна діагностика ринкової вартості та діяльності
підприємства на фінансовому ринку.
Тема 9. Діагностика фінансово-економічної безпеки підприємства.
Тема 10.Діагностика фінансово-економічної культури підприємства.
Тема 11. Особливості фінансово-економічної діагностики підприємств
аграрної сфери.

Викладацький склад:
Лектор, викладач практичних занять:к.е.н., доцент, завідувач кафедри
фінансів, банківської справи та страхування Геєнко М.М.
Тривалість: 5 кредитів ECTS, 15 тижнів, 4 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульні контролі, підсумковий
контроль – залік.

