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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни 
Метою викладання дисципліни є формування навичок реалізації 

комплексного підходу до аналітичної оцінки економічної і фінансової 
діяльності сучасного підприємства за умов експрес та поглибленої діагностики. 

 
4.2 Компетентності 
Після вивчення дисципліни студент набуває: 
 
Загальні компетентності (ЗК)  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 
Спеціальні компетентності (СК) 

СК1. 3датність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 
основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 
міжнародному рівнях. 

СК4. 3датність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 
основі теоретичних моделей, аналізувати результати. 

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення економічних задач 

СК8. 3датність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 
соціально-трудових відносин. 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 
сучасного методичного інструментарію. 

СК 12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 
аналізі конкретних ситуацій пропонувати способи їх вирішення. 

СК 13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

 
4.3 Результати навчання:  
Після опанування дисципліни студент повинен: 
знати: 
− основні методи і підходи економічної діагностики, тобто її 

інструментарію; 
− методику опрацювання бухгалтерської звітності для цілей економічної 

діагностики; 
− основи оцінки конкурентного середовища і конкурентоспроможності 

підприємства; 
− рівні та співвідношення граничних значень показників діяльності 
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підприємства, що обумовлюють фінансову стійкість і платоспроможність 
підприємства; 

− сутність діагностики формування, розподілу і використання ресурсів 
підприємства і перед усім його фінансів для зростання прибутку і капіталу; 

− положення діагностики рівню економічної культури і безпеки 
підприємства. 

вміти: 
− агрегувати фінансову звітність підприємства; 
− бути спроможним логічно відновити господарські операції відображені 

у звітності та запропонувати заходи щодо покращення стану підприємства у 
майбутніх періодах його діяльності; 

− дослідити зовнішні і внутрішні чинники фінансової стійкості 
підприємства, що діагностується; 

− виконати комплексну діагностику фінансово-економічної діяльності 
підприємства; 

− запропонувати рекомендації по удосконаленню господарського 
механізму, підвищенню ефективності його функціонування; 

− впровадити технології контролю за фінансово-економічним станом 
підприємства; 

− володіти всіма основними методами і методиками економічної 
діагностики з використання ПК. 
 

 
Програмні результати навчання (РН)  
 

Шифр Зміст 

РН-4 Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 
економічних систем. 

РН-5 

Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 
обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень 
різними економічними агентами (індивідуумами, 
домогосподарствами , підприємствами та органами державної влади). 

РН-6 
Використовувати професійну аргументацію для донесення 
інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 
нефахівців у сфері економічної діяльності. 

РН-8 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі 
для вирішення економічних задач. 

РН-9 
Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 
економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, 
економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

РН-10 

Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 
відповідні показники які характеризують результативність їх 
діяльності. 

РН-12 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
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завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН-16 
Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично 
оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних 
текстів з економіки. 

РН-18 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 
професійну діяльність. 

РН-19 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 
вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та 
представлення аналітичних звітів. 

 
 

4.4 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
ЗП  Загальна підготовка 
ЗП 4 Економічна теорія  
ЗП 9 Теорія ймовірностей і 
математична статистика  

ЗП 10 Мікроекономіка  
ПП Професійна підготовка за спеціальністю 
ПП 4 Економіка підприємства  
ПП 6 Фінанси, гроші і кредит  
ПП 9 Управління грошовими 
потоками на підприємстві  

ПП 11 Інвестиційна 
діяльність підприємства  

ПП 14 Економіка інформації  
ПП 15 Економіка та організація 
інноваційної діяльності  

ПП 16 Бізнес-планування  
ППс Професійна підготовка за освітньою програмою «Економіка бізнеса» 
ВБ1.1  Управління ресурсами 
підприємства ВБ1.12 Економічна безпека бізнесу 

ВБ1.2  Економетрика ВБ1.15 Економічні ризики та 
страхування 

ВБ1.4 Бізнес-діагностика  
ВБ1.5 Бізнес-проектний аналіз  
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5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає – 43%; 
 

6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№
 з/

п.
 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
их

 за
ня

ть
 

(Л
, Л

З,
 П

З,
 С

Р)
 

К
іл

ьк
іс

ть
 г

од
ин

 

Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
Ре

ко
ме

нд
ов

ан
а 

лі
те

ра
ту

ра
 

(б
аз

ов
а,

 д
оп

ом
іж

на
) 

1 2 3 4 5 
   Модуль № 1  

Експрес – діагностика підприємства / 2 кредити 
 (модульний контроль - 8 тиждень) 

 

1 Л 2 Тема 1. Теоретичні основи діагностики фінансово-
економічної діяльності підприємства. 
Поняття, сутність та види економічної діагностики діяльності 
суб'єктів господарювання. Система діагностики. Основні 
підходи до читання фінансових звітів підприємств. Загальні 
принципи діагностики. Інструмента-рій діагностики. Оцінка 
фінансової стійкості суб'єктів, як прикладної основи 
діагностики економіко-фінансової діяльності конкретного 
підприємства. Основні фінансові звіти підприємства, що 
використовуються у економічній діагностиці. Загальна 
характеристика джерел інформації про активи, зобов'язання та 
власний капітал.  

1,2,4,5,6 

2 СР 10 Основні терміни балансу та звіту про фінансові результати  
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підприємства, що використовуються в діагностиці. 

3 ПЗ 2 Агрегування фінансової звітності для цілей діагностики..  
4 Л 6 Тема 2. Експрес - діагностика стану майна підприємства.  

Оцінка ефективності функціонування підприємств за 
наявністю, розміщенням та джерелами формування активів 
підприємства. Дослідження структури капіталу і його основні 
завдання. Аналіз динаміки валюти балансу підприємства та 
його структури. Аналіз динаміки структури джерел капіталу. 
Оцінка підсумків аналізу після завершення діагностики 
динаміки і структури сукупних активів і сукупних пасивів 
підприємства. Визначення загальних пропорцій іммобілізації 
капіталу підприємства в його майні. Резерви оптимізації 
структури активів. Групування капіталу підприємства за 
характером участі у виробництві для цілей діагностики. 
Зведена оцінка показників експрес – діагностики економіко - 
фінансової діяльності підприємства: визначаються темпи 
зростання або зменшення за кожним показником. Оцінка 
структури основних фондів підприємства. Схема  втілення 
потенційних витрат у активах підприємства та потенційних 
доходів у його пасивах. Вивчення вартості, складу, структури 
і технічного стану основних фондів Джерела інформації для 
цієї оцінки. Оцінка складу і структури активної частини 
основних фондів підприємства. Діагностика економічних 
наслідків. Загальна структура фінансових ресурсів 
підприємства. Оцінка співвідношення між статями активу та 
пасиву балансу.  

2, 3, 8, 9, 
10, 11, 13 

5 СР 10 Дослідження змінень амортизаційних відрахувань. Перегляди 
методу амортизації та строку експлуатації. 

 

6 ПЗ 6 Аналіз джерел власних коштів: система показників та 
технологія їх розрахунку. Основна умова фінансової стійкості 
суб’єкту господарювання.. 

 

7 Л 6 Тема 3. Фінансова діагностика підприємства. 
Джерела формування прибутку підприємства. Аналіз 
формування прибутку підприємства. Оцінка виконання планів 
по реалізації продукції та отриманий прибутку. Вивчення 
внутрішніх і зовнішніх факторів формування прибутку. 
Оцінка можливостей підприємства щодо резервів збільшення 
прибутку та підвищення рентабельності. Резерви збільшення 
фінансових результатів діяльності підприємства. Система 
показників рентабельності і їх оцінка. Оцінка напрямків 
використання прибутку. Вивчення обсягу, асортименту 
структури виробництва та реалізації продукції, рівня її якості, 
основних  факторів  впливу  на  результати діяльності.  
Виявлення внутрішньогосподарських резервів. Джерела 
інформації для даного аналізу. Основні внутрішньосистемні 
чинники, що визначають обсяги виробництва та реалізації. 
Діагностика рентабельності виробництва та реалізації 
продукції. Вивчення динаміки втрат підприємства. Показники 
собівартості продукції підприємства та їх оцінка.  

2, 3, 8, 9, 
10, 12, 13 

8 СР 15 Вивчення кошторису виробництва. Діагностики величини 
витрат на виробництво продукції та кількісне визначення 
факторних впливів на них. Основні напрямки зниження 
собівартості продукції. 

 

9 ПЗ 4 Оцінка динаміки виробництва і реалізації продукції у  
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порівняльних цінах. Вивчення складових асортиментної 
політики підприємства. 

10 ПЗ 2 Модульна контрольна робота №1  
   Змістовий модуль № 2 - Комплексні підходи до 

економічної діагностики підприємства / 2,5 кредити 
(модульний контроль - 16 тиждень) 

 

11 Л 6 Тема 4. Діагностика ринкової безпеки підприємства. 
Аналіз рівню та якості платоспроможності підприємства. 
Оцінка ліквідності балансу підприємства. Система показників 
для діагностики поточної ліквідності підприємства. 
Діагностика за рівнем чистого оборотного капіталу з 
урахуванням суми сукупних активів і обсягу реалізації. 
Інтерпретація показників ліквідності в динаміці. Діагностика 
ризику банкрутства суб'єкта господарювання. Система 
факторів, за якою можна діагностувати банкрутство 
підприємства Методи оцінки банкрутства підприємства. 
Інтегральні моделі оцінки ймовірності банкрутства 
підприємства.  

1, 6, 8, 9, 
10, 13 

12 СР 15 Технологія розрахунку і оцінки кредитоспроможності 
підприємства 

 

13 ПЗ 6 Методичні підходи, щодо виявлення ознак 
неплатоспроможності та банкрутства підприємств. 

 

14 Л 6 Тема 5. Комплексні цільові системи діагностики 
фінансово- 

економічної діяльності підприємства 
Основні типи моделей для діагностики економіко-фінансового 
cтaнv підприємства. Методика рейтингової оцінки 
фінансового стану підприємства. Схема діагностики 
економіко-фінансового стану підприємства, що підлягають 
приватизації. Система показників комплексної діагностики та 
технологія їх розрахунку і оцінки.. 

1, 8, 9, 10, 
13 

15 СР 15 Аналіз за моделями Du Ропt та ZVEI. Аналіз за фінансовими 
коефіцієнтами (R-аналіз). 

 

16 ПЗ 6 Комплексна оцінка на основі попередньо розрахованих 
показників ефективності фінансово - економічної діяльності та 
визначення зон, що потребують подальшого ґрунтовнішого 
аналізу. 

 

17 Л 6 Тема 6. Діагностика рівня економічної безпеки 
підприємства 

Вивчення рівню 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 без-пеки. 
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.  

1, 7, 8, 9, 
10, 13 

18 СР 15 Діагностика рівню економічної культури і безпеки 
підприємства 

 

19 ПЗ 4 Напрямки  реалізації  на  практиці методичних підходів 
збільшення ефективності функціонування підприємства. 
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20 ПЗ 2 Модульна контрольна робота №2  
Разом 
(годин) 

150   

 
 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 14 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях 14 

4 Виконання індивідуального завдання: Р 42 
5 Інші види самостійної роботи  
 Разом 86 

 
Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 

організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 
«Бізнес-діагностика» включає самостійне опрацювання студентами певного 
кола питань. Самостійна робота студентів із літературними джерелами 
пробуджує у них інтерес до предмета, розвиває здатність самостійно 
аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 
 Конспектування та вивчення передбаченої літератури; 
 Опрацювання лекційного матеріалу; 
 Вивчення відповідних нормативно-законодавчих актів; 
 Збір інформації для виконання індивідуального завдання; 
 Розв'язування ситуаційних задач; 
 Підготовку до іспиту. 

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 
теоретичного матеріалу дисципліни «Бізнес-діагностика», а й науково-дослідна 
робота з вивчення маркетингових аспектів діяльності підприємств. 

 
 

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, 
що створює умови для реалізації творчих можливостей студента, враховує його 
уподобання, нахили. 

Індивідуальне завдання передбачає виконання письмової роботи; 
Індивідуальні завдання також можуть включати написання рефератів, 

проведення польових та кабінетних досліджень, підготовку та участь у 
олімпіадах, конференціях тощо. 



 11 
 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
 5 семестр  
1 Розрахункове завдання 15 

 
 

В процесі виконання роботи необхідно враховувати наступні вимоги:  
1. Об’єктивність. Робота повинна ґрунтуватися на реальних даних. 

(Якщо студент не має можливості виконувати роботу на матеріалах фінансової 
звітності реально існуючої організації, він виконує її, як виняток, на матеріалах, 
що надаються викладачем). 

2. Проблемність. У роботі повинні бути визначені головні проблеми 
щодо забезпечення фінансової стійкості та підвищення результативності 
діяльності підприємства. Обов’язковими є рекомендації щодо вирішення цієї 
проблеми. 

3. Якість. Матеріали роботи мають бути викладені чітко, ясно, з 
урахуванням логічної послідовності. 

4. Наочність. Викладення матеріалу повинно супроводжуватися 
графіками, схемами, таблицями, на які є посилання у тексті. 

Контрольна робота виконується за однією з чотирьох запропонованих 
тем: 

1. Комплексна фінансова діагностика діяльності підприємства. 
 Ця тема виконується як приклад внутрішньої діагностики, яка 

виконується співробітником підприємства, що досліджується. Ціллю такої 
діагностики є пошук слабких та сильних сторін діяльності підприємства, а 
також обґрунтування на їх основі можливих шляхів удосконалення діяльності 
підприємства.  

Загальний висновок за цією темою роботи виконується з використанням 
SWOT-діагностики. 

2. Фінансова діагностика діяльності підприємства, що планує 
диверсифікувати свою діяльність. 

Ця тема виконується як приклад внутрішньої діагностики, яка 
виконується співробітником підприємства, що досліджується. Ціллю такої 
діагностики є обґрунтування можливості для підприємства розпочати новий 
напрямок роботи за допомогою власних або позикових коштів. 

Загальний висновок за цією темою роботи виконується у вигляді 
аналітичної записки для керівника підприємства про можливість використання 
власних коштів або необхідність і можливість залучення позикових коштів для 
початку нового напрямку роботи. 

3. Фінансова діагностика діяльності підприємства-клієнта банку. 
Ця тема виконується як приклад зовнішньої діагностики, яка виконується 

співробітником кредитного відділу банку, який відповідає за розробку 
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кредитної угоди з підприємством, що досліджується. Ціллю такої 
діагностики є обґрунтування можливості отримання короткотермінового 
банківського кредиту для підприємства. 

Загальний висновок за цією темою роботи виконується у вигляді проекту 
рішення кредитної ради банку про можливість отримання кредиту цим 
підприємством. 

4. Фінансова діагностика діяльності підприємства-клієнта страхової 
компанії. 

Ця тема виконується як приклад зовнішньої діагностики, яка виконується 
співробітником страхової компанії, яка страхує майно підприємства, що 
досліджується. Ціллю такої діагностики є обґрунтування доцільності 
страхування основних фондів цього підприємства, зважаючи на їх ліквідність 
та ефективність їх використання. 

Загальний висновок за цією темою роботи виконується у вигляді проекту 
рішення страхової ради компанії про можливість страхування майна цього 
підприємства. 

Комплексна робота складається зі вступу, вихідних даних та окремих 
розділів, в яких викладаються окремі напрямки діагностики, загальних 
висновків та списку літератури.  

У вступі до роботи необхідно дати коротку характеристику підприємства, 
що досліджується. Така характеристика повинна включати: 

− дату заснування організації; 
− форму власності; 
− основні напрями діяльності. 
Вихідні дані – це основна фінансова звітність (Форма №1 “Баланс“ та 

Форма №2 “Звіт про фінансові результати”) підприємства, що досліджується, за 
період, не менше ніж три роки. 

В роботі студенти виконують діагностику підприємства в такій 
послідовності: 

1. Діагностика майна і ринкової цінності підприємства (експрес- 
діагностика діяльності підприємства; діагностика структури майна та джерел 
його фінансування). 

2. Управлінська діагностика (діагностика фінансових результатів; 
операційна діагностика). 

3. Фінансова діагностика (діагностика рентабельності; діагностика 
ліквідності; діагностика структури капіталу; діагностика ділової активності; 
діагностика грошових потоків). 

4. Діагностика виробничого потенціалу підприємства (діагностика 
оборотності капіталу).  

5. Діагностика економічної безпеки підприємства (діагностика фінансової 
стійкості; оцінка імовірності настання банкрутства; прогнозування діяльності 
підприємства за допомогою матриці фінансової стратегії) 

6. Діагностика стратегічного протистояння (SWOT-аналіз діяльності 
підприємства) 
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Кожний з напрямків діагностики оформлюється у вигляді окремого 

розділу індивідуальної роботи. Всі розділи (окрім шостого) повинні мати таку 
структуру: 

− коротка характеристика змісту діагностики, що виконується; 
− розрахунки у вигляді таблиці; 
− графік динаміки показників, що досліджуються; 
− висновки за результатами діагностики; 
− шляхи подолання негативного стану (якщо в ході діагностики був 

отриманий негативний результат). 
У висновках необхідно сформулювати загальну оцінку фінансового стану 

підприємства, що досліджується, визначити його інвестиційну привабливість та 
перспективи діяльності на ринку.  

 
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Методами навчання дисципліни «Бізнес-діагностика» є способи спільної 

діяльності й спілкування викладача і студентів, що забезпечують вироблення 
позитивної мотивації навчання, оволодіння системою професійних знань, умінь 
і навичок, формування наукового світогляду, розвиток пізнавальних сил, 
культури розумової праці майбутніх фахівців за спеціальністю 051 
«Економіка». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так 
і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, 
бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення 
задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни «Бізнес-
діагностика» використовуються: пояснювально-наочний проблемний виклад; 
частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 
собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 
систематичного контролю. 

 
 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Методами контролю з дисципліни «Бізнес-діагностика» є поточний, 

модульний та підсумковий контроль. 
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Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 
конкретної  роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 

кожного змістовного модуля. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з 
дисципліни «Бізнес-діагностика» включає семестровий контроль у формі 
заліку. 

Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 
НТУ ХПІ (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 
бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 
порядку: 
 

 
Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 

12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 



 15 
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Основна: 
1. Костенко Т.Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного 

підприємства: Навчальний посібник. /  Т.Д. Костенко та ін. – К.: Центр сучасної 
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