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ВСТУП 

Дисципліна „Управління потенціалом підприємства” за освітньо-
професійною програмою має статус нормативної. 

     Програма розроблена на основі: 
ОКХ   ГСВО ОКХ магістра спеціальності 8.050.107 і спеціаліста спеціа-

льності 7.050.100 – «Економіка підприємства» напряму підготовки 0501 – 
«Економіка і підприємництво», 2004р. 

ОПП  СВО ХНАМГ ОПП магістр спеціальності 8.050.107 і спеціаліст 
спеціальності 7.050.100 «Економіка підприємства напряму підготовки 0501 – 
«Економіка і підприємництво», 2005р. 

СВО ХНАМГ Навчальний план  магістра спеціальності 
8.050.107»Економіка підприємства» і спеціаліста спеціальності 7.050.100 – 
«Економіка підприємства» 

Програма ухвалена кафедрою  міської і регіональної економіки (протокол  
№ 8    від  20.03.09) 

та  Вченою радою факультету  економіки і підприємництва (протокол від " 
31 " 08.  2009р.  №  6) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни  

 

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: засвоєння  теоретичних і прикла-
дних знань щодо методів і процесів управління формуванням, функціонуван-
ням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально-
економічної системи. Вивчення новітніх підходів до управління формуванням, 
розвитком, конкурентоспроможністю потенціалу підприємства, результативніс-
тю його використання за сучасними соціально-економічними критеріями; на-
буття вмінь обгрунтовувати і використовувати механізми запобігання кризі та 
антикризового управління суб’єктами господарювання.  
 

 1.1.2. Предмет вивчення у дисципліни: методи і процеси управління потенціа-
лом підприємства, які забезпечують високий рівень ефективності виробничо-
господарської та комерційної  діяльності. 

 

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 

вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 

на дану дисципліну 
Мікро- та макроекономіка 
Економічна теорія 
Менеджмент 
Маркетинг 
Економіка підприємства 
Статистика 
Економічно-математичні методи 
Планіметрія 
Потенціал підприємства 
Фінанси 
Економіка праці 
Бухгалтерський облік 

Економіка і організація інноваційної діяль-
ності 
Аналіз господарської діяльності 
Стратегічне управління підприємством 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
(відповідно до стандартів ОПП) 

Модуль 1.  Управління формуванням (1/36) та розвитком потенціалу під-
приємства 

3М 1.1. Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підпри-
ємства. 

1.1.1. Структура та особливості підприємства як виробничої соціально-
економічної системи. 

1.1.2. Цілі і місія підприємства. Законодавство про створення підприєм-
ства, концептуальні моделі підприємства. 

1.1.3. Варіанти прийняття рішень у сфері управління розвитком  потен-
ціалу підприємства. 

ЗМ 1.2. Оптимізація структури потенціалу підприємства. 
1.2.1. Теоретичні підходи до визначення структури потенціалу підприємства. 
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1.2.2. Послідовність заходів по оптимізації структури потенціалу підпри-
ємства. 

1.2.3. Визначення ефективності оптимізації структури виробничої потуж-
ності окремих технологічних підрозділів підприємства. 

ЗМ 1.3. Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями. 
1.3.1. Сутність парадигми як економічної категорії. 
1.3.2. Вартісні критерії і показники оцінки потенціалу підприємства. 
1.3.3. Вплив інфляційних факторів на вартісну оцінку підприємства. 
1.3.4.  Вартісна оцінка і інвестиційна привабливість підприємства. 
ЗМ 1.4. Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління скла-

дними виробничими процесами. 
1.4.1. Види і функції інформації в процесах управління 
1.4.2. Організація сучасних інформаційних систем. 
1.4.3. Інформаційне забезпечення управління складними технологічними 

процесами. 
 

  
Модуль 2.  Управління стратегією і тактикою розвитку потенціалу під-

приємства (1 / 36) 
ЗМ 2.1. Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства. 
2.1.1. Матеріально-технічне забезпечення підприємства, його характеристики. 
2.1.2. Оцінка ефективності використання матеріально-технічного потенціалу. 
2.1.3.  Визначення резервів скорочення непродуктивних витрат матеріа-

льно технічних ресурсів. 
ЗМ 2.2.  Система управління формуванням і використанням трудового 

потенціалу підприємства. 
2.2.1. Трудовий потенціал підприємства, його визначення і характеристика. 
2.2.2. Оцінка якісного складу кадрів. 
2.2.3. Заходи, що сприяють економії живої людської праці. 
3М 2.3. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства. 
2.3.1. Роль конкурентоспроможності підприємства в умовах ринку. 
2.3.2. Оцінка конкурентоспроможності продукції. 
2.3.3. Заходи по підвищенню конкурентоспроможності потенціалу під-

приємства. 
Система антикризового управління потенціалом підприємства. 
3М 2.4.  Механізм та інструменти протидії кризовим процесам. 
2.4.1. Законодавство України про банкрутство підприємств. 
2.4.2. Санація підприємств. Система антикризового управління. 
2.4.3. Механізм та інструменти запобігання виникнення кризового стану 

підприємств. 
Модуль 3. Управління ефективністю використання потенціалу підприєм-

ства ( 1 / 36) 
3М 3.1.  Управління результативністю використання потенціалу підпри-

ємства. 
3.1.1. Показники результативності використання потенціалу підприємства. 
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3.1.2. Удосконалення техніки та технології виробництва, розширення 
асортименту продукції як заходи по підвищенню результативності діяльності 
підприємства. 

3.1.3. Роль нововведень у сферах маркетингової та фінансової діяльності 
підприємства. 

3М 3.2.  Проектування систем управління потенціалом на підприємствах. 
3.2.1. Склад проектної документації розвитку систем управління потенці-

алом підприємства. 
3.2.2. Управління реалізації проектів по вдосконаленню виробництва. 
3.2.3. Оцінка економічної ефективності впровадження проектів розвитку 

виробництва. 
3М 3.3.  Особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства. 
3.3.1. Класифікація інноваційних ознак. 
3.3.2. Закономірності інноваційного розвитку підприємств в умовах ринку. 
3.3.3. Структура науково-інноваційного потенціалу підприємства. 
3.3.4. Вплив інновацій на динаміку розвитку підприємства. 
3М 3.4.  Організаційно-економічне забезпечення вдосконалення і впрова-

дження систем управління потенціалом підприємства. 
3.4.1. Організаційні заходи по впровадженню систем управління потенці-

алом підприємства. 
3.4.2.  Економічне стимулювання впровадження систем управління. 
3.4.3.  Шляхи підвищення ефективності систем управління розвитком по-

тенціалу підприємства. 
 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння 
(за рівнями сформовано-

сті) 
 та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 

 соціально-виробнича, 
соціально-побутова) 

Функції діяльності 
у виробничій сфері 

(проектувальна, організаційна, 
управлінська, виконавська, 

технічна, інші) 

1 2 3 

Репродуктивний рівень   

1. Розуміти визначення та 
характеристики складових 
потенціалу підприємства 

Соціально-виробнича Організаційна 

2. Знати загальні підходи 
щодо способів формування 
економічного потенціалу 
підприємства 

Виробнича Виконавська 

3. Знати методи обчислен-
ня показників результатив-
ності використання потен-
ціалу підприємства 

Виробнича Проектувальна 



 8 

Продовження табл. 

1 2 3 

5. Знати сучасні тенденції 
інноваційного відтворення 
потенціалу підприємства 

Виробнича Виконавська 

6. Знати структуру науко-
во-інноваційного потенціа-
лу підприємства 

Виробнича Виконавська 

Творчий рівень   

7. Узагальнювати заходи 
по вдосконаленню страте-
гічного управління потен-
ціалом підприємства 

Соціально-виробнича Управлінська, виконавча 

8. Володіти основними ме-
тодами експертної оцінки 
ринкової вартості потенці-
алом підприємства 

Виробнича Виконавська 

9. Складати реферати та 
аналітичні доповіді з тема-
тики, пов’язаної з пробле-
мами сучасного розвитку 
потенціалу підприємства 

Виробнича Виконавська 

 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Ансофф Н. Стратегическое управление. М.: «Экономика», 1989. – 519с. 
2. Беляцкий Н.П. Кадровый потенциал организаторов производства. – 

Минск: «Виша школа», 1990. – 160с. 
3.Береза А.М. Інформаційні системи і технології в економіці. Навч.-

метод. посібник, - К.: КНЕУ, 2002. – 80 с. 
4. Гавра В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та оціню-

вання: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с. 
5. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: 

Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с. 
6. Мордовин С.К. Управление персоналом. М.: «Питер». – 2005. – 302 с. 
7. Сосненко Л. Аналіз экономического потенциала действующего пред-

приятия. М.: «Экономическая литература», - 2004. – 208 с. 
8. Ширенбек Х. Экономика предприятия. С-пб.: «Питер», 2005 – 848 с. 
9.Тітяєв В.І. Конспект лекций з курсу «Управління потенціалом підпри-

ємства», Х.: ХНАМГ, 2009. 
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1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
Анотація 

«Управління потенціалом підприємства» 
Мета вивчення дисципліни: засвоєння  теоретичних і прикладних знань що-

до методи і процеси управління формуванням, функціонуванням та розвитком 
потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи, ви-
вчення новітніх підходів до управління формуванням, розвитком, конкурентно-
спроможністю потенціалу підприємства, результативністю його використання 
за сучасними соціально-економічними критеріями; набуття вмінь обгрунтову-
вати і використовувати механізми запобігання кризі та антикризового управ-
ління суб’єктами  господарювання. 

 

 
Аннотация 

«Управление потенциалом предприятия» 
Цель изучения дисциплины: усвоение  теоретических и прикладных знаний 

относительно методов и процессов управления формированием, функциониро-
ванием и развитием потенциала предприятия как сбалансированной социально-
экономической системы, изучение новейших подходов к управлению формиро-
ванием, развитием, конкурентноспособностью потенциала предприятия, ре-
зультативностью его использования в соответствии с современными социально-
экономическими критериями; обретение умений обосновівать и использовать 
механизмы предотвращения кризиса и антикризисного управления субъектами  
хозяйствования. 
 

 

 
Annotation 

« Management in potential of the enterprise » 
The purpose of studying of discipline: mastering of theoretical and applied know-

ledge concerning methods and managerial processes by formation, functioning and 
development of potential of the enterprise as balanced social and economic system, 
studying of the newest approaches to management of formation, development, com-
petitiveness of potential of the enterprise, productivity of its use according to modern 
social and economic criteria; finding of skills and to use mechanisms of prevention of 
crisis and anti-recessionary management of subjects of managing. 
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2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОІ  ДИСЦИПЛІНИ 
(для 5 курсу денної форми навчання) 

 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за спеціальностями та видами навчальної роботи 

(за робочими навчальними планами денної форми навчання) 

Години 

у тому числі у тому числі 

Спеціальність,
спеціалізація 

(шифр, 
абревіатура) 

Всього, 
кредит/
/годин 

С
ем

ес
тр

 (
и

) 

А
уд

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і, 
 с

ем
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

К
он

тр
.р

об
 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 

Е
к

за
м

ен
 

(с
ем

ес
тр

) 

За
л

ік
и

 
(с

ем
ес

тр
) 

8.050.107 МЕП 3/108 9 48 24 24 - 60 10 - - 9 - 

7.050.100 ЕПМГ 3/108 9 48 24 24 - 60 10 - - 9 - 

 

2.2. Зміст дисципліни 
(обов’язкова складова за СВО ХНАМГ ПНД   та додаткова частина) 

Управління потенціалом підприємства     (3/108) 
 

 Модуль 1. Управління формуванням  та розвитком потенціалу підприємс-

тва ( 1/36 ) 

ЗМ 1.1. Основи управління формування та розвитком потенціалу підпри-

ємства 

1. Структура та особливості підприємства як відкритої соціально-

економічної системи. 

2. Цілі і місія підприємства. Законодавство про створення підпри-

ємства, концептуальні моделі підприємства 

3. Варіанти прийняття рішень у сфері управління розвитком потен-

ціалу підприємства 

ЗМ 1.2. Оптимізація структури потенціалу підприємства 

1. Теоретичні підходи до визначення структури потенціалу під-

приємства. 

2. Послідовність заходів по оптимізації структури потенціалу під-

приємства. 

3. Визначення ефективної оптимізації структури виробничої по-

тужності окремих технологічних підрозділів підприємства 

 ЗМ 1.3. Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями. 

1. Сутність парадигми як економічної категорії. 
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2. Вартісні критерії і показники оцінки потенціалу підприємства. 

3. Вплив інфляційних факторів на вартісну оцінку підприємства. 

4. Вартісна оцінка і інвестиційна привабливість підприємства. 

ЗМ 1.4. Інформаційне забезпечення і сучасні технології складними виро-

бничими процесами. 

1. Види і функції інформації в процесах управління. 

2. Організація сучасних інформаційних систем. 

3. Інформаційне забезпечення складними технологічними процесами. 

 Модуль 2.   Управління стратегією і тактикою розвитку потенціалу під-

приємства (1/36) 

Навчальні елементи 

ЗМ 2.1 Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства. 

 

1. Матеріально-технічне забезпечення підприємства, його характе-

ристика. 

2. Оцінка ефективного використання матеріально-технічного поте-

нціалу. 

3. Визначення резервів скорочення непродуктивних витрат матеріа-

льно-технічних ресурсів. 

ЗМ 2.2. Система управління формування і використання трудового 

потенціалу підприємства. 

1. Трудовий потенціал підприємства, його визначення і характеристика. 

2. Оцінка якісного складу кадрів. 

3. Заходи, що сприяють економії живої людської праці. 

ЗМ 2.3. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підпри-

ємства. 

1. Роль конкурентоспроможності підприємства в умовах ринку. 

2. Оцінка конкурентоспроможності продукції. 

3. Заходи по підвищенню конкурентоспроможності потенціалу під-

приємства. Система антикризового управління потенціалом підпри-

ємства. 

ЗМ 2.4. Механізми та інструменти протидії кризовим процесам. 

1. Законодавство України про банкрутство підприємств. 

2. Санація підприємств. Система антикризового управління. 

3. Механізми та інструменти запобігання виникнення кризового 

стану підприємств. 
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Модуль 3. Управління ефективності використання потенціалу під-

приємства (1/36). 

Навчальні елементи  

ЗМ 3.1. Управляння результативністю використання потенціалу пі-

дприємства. 

1. Показники результативності використання потенціалу підприємства. 

2. Удосконалення техніки та технології виробництва, розширення 

асортименту продукції як заходи по підвищенню результативності 

діяльності підприємства. 

3. Роль нововведень в сферах маркетингової та фінансової діяльнос-

ті підприємства. 

ЗМ 3.2. Проектування систем управління потенціалом на підприємствах. 

1. Склад проектної документації розвитку систем управління поте-

нціалом підприємства. 

2. Управління реалізації проектів по вдосконаленню виробництва. 

3. Оцінка економічної ефективності впровадження проектів розвит-

ку виробництва. 

ЗМ 3.3. Особливості інноваційного відтворення потенціалу підпри-

ємства. 

1. Класифікація інноваційних ознак. 

2. Закономірності інноваційного розвитку підприємств в умовах ри-

нку. 

3. Структура науково-інноваційного потенціалу підприємства. 

4. Вплив інновацій на динаміку розвитку підприємства. 

ЗМ 3.4. Організаційно-економічне забезпечення вдосконалення і 

впровадження систем управління потенціалом підприємства. 

1. Організаційні заходи по впровадженню систем управління поте-

нціалом підприємства. 

2. Економічне стимулювання впровадження систем управління по-

тенціалом підприємства. 

3. Шляхи підвищення ефективності систем управління розвитком 

потенціалу підприємства. 
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2.2.1 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

Форми навчальної роботи Модулі (семестри) 
та змістові модулі 

Всього, 
кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

Модуль 1. Управління формуван-
ням та розвитком потенціалу під-
приємства 

1/36 8 8 - 20 

ЗМ 1.1 Основи управління форму-
ванням і розвитком потенціалу під-
приємства 

 2 2 - 5 

ЗМ 1.2 Оптимізація структури по-
тенціалу підприємства 

 2 2 - 5 

ЗМ 1.3 Парадигма управління поте-
нціалом за вартісними критеріями 

 2 2 - 5 

ЗМ 1.4 Інформаційне забезпечення і 
сучасні технології управління скла-
дними виробничими процесами. 

 2 2 - 5 

Модуль 2. Управління стратегією і 
тактикою розвитку потенціалу під-
приємства 

1/36 8 8 - 20 

ЗМ 2.1 Управління матеріально-
технічним потенціалом підприємства 

 2 2 - 5 

ЗМ 2.2 Система управління форму-
ванням і використанням трудового 
потенціалу підприємства 

 2 2 - 5 

ЗМ 2.3 Управління конкурентосп-
роможністю 

потенціалу під-
приємства 

2 2 - 5 

 

ЗМ 2.4 Система антикризового 
управління потенціалом підприємс-
тва. Механізми та протидії кризо-
вим процесам. 

 2 2 - 5 

Модуль 3. Управління ефективні-
стю використання потенціалу пі-

дприємства 

1/36 8 8 - 20 

ЗМ 3.1 Управління результативніс-
тю використання потенціалу під-
приємства. 

 2 2 - 5 

ЗМ 3.2 Проектування систем 
управління потенціалом на підпри-
ємствах. 

 2 2 - 5 

ЗМ 3.3 Особливості інноваційного 
відтворення потенціалу підприємс-
тва 

 2 2 - 5 

ЗМ 3.4 Організаційно-економічне 
забезпечення вдосконалення і впро-
вадження систем управління потен-
ціалом підприємства 

 2 2 - 5 

Разом 3/108 24 24 - 60 
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2.2.2. Лекційний курс (денне навчання) 
Кількість годин 

за спеціальностями, спеціалізаціями (шифр, абревіа-
тура) Зміст 

7.050.100 ЕПМГ 8.050.107 МЕП 

ЗМ 1.1 Основи управління фор-
муванням і розвитком потенціалу 
підприємства 

2 2 

ЗМ 1.2 Оптимізація структури 
потенціалу підприємства 

2 2 

ЗМ 1.3 Парадигма управління 
потенціалом за вартісними кри-
теріями 

2 2 

ЗМ 1.4 Інформаційне забезпе-
чення і сучасні технології управ-
ління складними виробничими 
процесами 

2 2 

ЗМ 2.1 Управління матеріально-
технічним потенціалом підприємства 

2 2 

ЗМ 2.2 Система управління фор-
муванням і використанням тру-
дового потенціалу підприємства 

2 2 

ЗМ 2.3 Управління конкурентосп-
роможності потенціалу підприємства 

2 2 

ЗМ 2.4 Система антикризового 
управління потенціалом підпри-
ємства. Механізми та протидії 
кризовим процесам. 

2 2 

ЗМ 3.1 Управління результатив-
ністю використання потенціалу 
підприємства 

2 2 

ЗМ 3.2 Проектування систем 
управління потенціалом на під-
приємствах 

2 2 

ЗМ 3.3 Особливості інноваційно-
го відтворення потенціалу під-
приємства 

2 2 

ЗМ 3.4 Організаційно-
економічне вдосконалення і 
впровадження систем управління 
потенціалом підприємства 

2 2 

Разом 24 24 
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2.2.3. Практичні (семінарські) заняття  
Кількість годин 

за спеціальностями, спеціалізаціями (шифр, абревіа-
тура) Зміст 

7.050.100 ЕПМГ 8.050.107 МЕП 

ЗМ 1.1 Основи управління фор-
муванням і розвитком потенціалу 
підприємства 

2 2 

ЗМ 1.2 Оптимізація структури 
потенціалу підприємства 

2 2 

ЗМ 1.3 Парадигма управління поте-
нціалом за вартісними критеріями 

2 2 

ЗМ 1.4 Інформаційне забезпечен-
ня і сучасні технології управління 
складними виробничими проце-
сами 

2 2 

ЗМ 2.1 Управління матеріально-
технічним потенціалом підприєм-
ства 

2 2 

ЗМ 2.2 Система управління фор-
муванням і використанням трудо-
вого потенціалу підприємства 

2 2 

ЗМ 2.3 Управління конкурентосп-
роможності потенціалу підприємства 

2 2 

ЗМ 2.4 Система антикризового 
управління потенціалом підпри-
ємства. Механізми та протидії 
кризовим процесам. 

2 2 

ЗМ 3.1 Управління результатив-
ністю використання потенціалу 
підприємства 

2 2 

ЗМ 3.2 Проектування систем 
управління потенціалом на під-
приємствах 

2 2 

ЗМ 3.3 Особливості інноваційно-
го відтворення потенціалу під-
приємства 

2 2 

ЗМ 3.4 Організаційно-економічне 
вдосконалення і впровадження 
систем управління потенціалом 
підприємства 

2 2 

Разом 24 24 
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2.2.4. Індивідуальні завдання: 
курсовий проект (робота), РГР, контрольна робота тощо 

Не передбачено 
 

2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
Самостійна робота передбачає підготовку студента для проведення практичних 
занять та вивчення літературних джерел 
(стаціонар: спеціаліст/магістр) 

(форми самостійної роботи, обсяг у годинах) 
Кількість годин 

Теми 7.050.100 
ЕПМГ 

8.050.107 
МЕП 

Форма звіту 

Модуль 1. Управління формуванням та 
розвитком потенціалу підприємства 

20 20 
Конспект, ре-

ферат 
ЗМ 1.1 Основи управління формуванням і 
розвитком потенціалу підприємства 

5 5 - « - 

ЗМ 1.2 Оптимізація структури потенціалу 
підприємства 

5 5 - « - 

ЗМ 1.3 Парадигма управління потенціалом 
за вартісними критеріями 

5 5 - « - 

ЗМ 1.4 Інформаційне забезпечення і сучас-
ні технології управління складними вироб-
ничими процесами. 

5 5 - « - 

Модуль 2. Управління стратегією  
і тактикою розвитку потенціалу підпри-

ємства 
20 20 

Конспект, ре-
ферат 

ЗМ 2.1 Управління матеріально-технічним 
потенціалом підприємства 

5 2 - « - 

ЗМ 2.2 Система управління формуванням і 
використанням трудового потенціалу під-
приємства 

5 2 - « - 

ЗМ 2.3 Управління конкурентоспроможністю 5 2 - « - 
ЗМ 2.4 Система антикризового управління 
потенціалом підприємства. Механізми та 
протидії кризовим процесам. 

5 2 - « - 

Модуль 3. Управління ефективністю 
використання потенціалу підприємства 

20 20 
Конспект, ре-

ферат 
ЗМ 3.1 Управління результативністю ви-
користання потенціалу підприємства. 

5 5 - « - 

ЗМ 3.2 Проектування систем управління 
потенціалом на підприємствах. 

5 5 - « - 

ЗМ 3.3 Особливості інноваційного відтво-
рення потенціалу підприємства 

5 5 - « - 

ЗМ 3.4 Організаційно-економічне забезпе-
чення вдосконалення і впровадження сис-
тем управління потенціалом підприємства 

5 5 - « - 

Разом 60 60 - 
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Види та засоби контролю 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 
Розподіл балів, 

% 
 МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1.1 Тестування 15 
ЗМ 1.2 Тестування 15 
ЗМ 1.3 Тестування 15 
ЗМ 1.4 Тестування 15 
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1  
 Залік 40 
 Всього за модулем 1 100% 
 МОДУЛЬ 2. Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 2.1 Тестування 15 
ЗМ 2.2 Тестування 15 
ЗМ 2.3 Тестування 15 
ЗМ 2.4 Тестування 15 
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 2  
 Залік 40 
 Всього за модулем 2 100% 
 МОДУЛЬ 3. Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 3.1 Тестування 15 
ЗМ 3.2 Тестування 15 
ЗМ 3.3 Тестування 15 
ЗМ 3.4 Тестування 15 
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 3  
 Залік 40 
 Всього за модулем 3 100% 

2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 
1 2 

1. Рекомендована основна навчальна література 

(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Ансофф И. «Стратегическое управление. М.: «Экономика», 

1989. – 519 с. 
ЗМ 1.1; ЗМ 1.3 

2. Беляцкий Н.П. Кадровый потенциал организаторов производ-
ства. – Минск: «Вища школа», 1990. – 160 с. 

ЗМ 2.2 

3. Береза А.М. Інформаційні системи і технології в економіці. 
Навч.-метод. Посібник, - К.: КНЕУ, 2002. – 80 с. 

ЗМ 1.4 

4. Гавва В.Н., Ложко Е.А. Потенціал підприємства: формування 
та оцінювання: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літе-
ратури, 2004. – 224 с. 

ЗМ 1.2; 3.1 

5. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та 
оцінка: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 
2005. – 352 с. 

ЗМ 3.2 

6. Мордовин С.К. Управление персоналом. М.: «Питер». – 2005. 
– 302 с. 

ЗМ 2.2 

7.  Сосненко Л. Анализ экономического потенциала действующего 
предприятия. М.: «Экономическая литература», - 2004. – 208 с. 

ЗМ 3.3 

8. Ширенбек Х. Экономика предприятия. С-пб.: «Питер», 2005 – 
848 с. 

ЗМ 2.1; 2.4 
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Продовження табл. 
1 2 

9. Тітяєв В.І. Конспект лекцій з курсу «Управління потенціалом 
підприємства»; Х. : ХНАМГ, 2007. 

ЗМ 1.1-3.4 

2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 

1 Закон України «Про оподаткування прибутку» ЗМ 1.1-3.4 

2 http: // zakon.rada.ua ЗМ 1.1-3.4 

3 http: // www.ecsocman.ru ЗМ 1.1-3.4 

3. Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських занять, комп’ютерних 

програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 

1. Тітяєв В.І. Конспект лекцій з курсу «Управління потенціалом 
підприємства»; Х. : ХНАМГ, 2007. ЗМ 1.1-3.4 

2. Тітяєв В.В. Методичні вказівки по запровадженню 
практичних занять з курсу УПП 

ЗМ 1.1-3.4 
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3. РОБОЧА ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОІ  ДИСЦИПЛІНИ 
(для 5 курсу заочної форми навчання) 

 
3.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 

за спеціальностями та видами навчальної роботи 
(за робочими навчальними планами денної форми навчання) 

Години 

у тому числі у тому числі 

Спеціальність,
спеціалізація 

(шифр, 
абревіатура) 

Всього, 
кредит/
/годин 

С
ем

ес
тр

 (
и

) 

А
уд

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і, 
 с

ем
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

К
он

тр
.р

об
 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 

Е
к

за
м

ен
 

(с
ем

ес
тр

) 

За
л

ік
и

 
(с

ем
ес

тр
) 

7.050.100 ЕПМГ 4/144 10 20 12 8 - 124 20 - - 10 - 

 
3.2. Зміст дисципліни 

(обов’язкова складова за СВО ХНАМГ ПНД   та додаткова частина) 
Управління потенціалом підприємства     (3/108) 

 
Модуль «Управління потенціалом підприємства» (4/144) 

ЗМ 1.Управління формуванням та розвитком потенціалу підприємства 

(1/48) 
Навчальні елементи 

Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства: 

1.Структура та особливості підприємства як виробничої соціально-
економічної системи. 
2.Цілі і місія підприємства. Законодавство про створення підприємства, 
концептуальні моделі підприємства. 
3.Варіанти прийняття рішень у сфері управління розвитком  потенціалу 
підприємства. 

 
Оптимізація структури потенціалу підприємства: 

1.Теоретичні підходи до визначення структури потенціалу підприємства. 
2.Послідовність заходів по оптимізації структури потенціалу підприємст-
ва. 
3.Визначення ефективності оптимізації структури виробничої потужності 
окремих технологічних підрозділів підприємства. 
 
Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями: 

1. Сутність парадигми як економічної категорії. 
2. Вартісні критерії і показники оцінки потенціалу підприємства. 
3. Вплив інфляційних факторів на вартісну оцінку підприємства. 
4.  Вартісна оцінка і інвестиційна привабливість підприємства. 
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Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними ви-

робничими процесами: 

1. Види і функції інформації в процесах управління 
2. Організація сучасних інформаційних систем. 
3. Інформаційне забезпечення управління складними технологічними 
процесами. 

 

 ЗМ 2.  Управління стратегією і тактикою розвитку потенціалу під-

приємства (1 / 48) 

Навчальні елементи 
Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства: 

1.Матеріально-технічне забезпечення підприємства, його характеристики. 
2.Оцінка ефективності використання матеріально-технічного потенціалу. 
3. Визначення резервів скорочення непродуктивних витрат матеріально 
технічних ресурсів. 

 

Система управління формуванням і використанням трудового потенціа-

лу підприємства: 

1.Трудовий потенціал підприємства, його визначення і характеристика. 
2.Оцінка якісного складу кадрів. 
2,Заходи, що сприяють економії живої людської праці. 

 
Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства: 

          1, Роль конкурентоспроможності підприємства в умовах ринку. 
          2.Оцінка конкурентоспроможності продукції. 
          3.Заходи по підвищенню конкурентоспроможності потенціалу  
          підприємства. Система антикризового управління потенціалом 
          підприємства: 

 
Механізм та інструменти протидії кризовим процесам: 

1.Законодавство України про банкрутство підприємств. 
2.Санація підприємств. Система антикризового управління. 
3.Механізм та інструменти запобігання виникнення кризового стану під-
приємств. 

 

      ЗМ 3. Управління ефективністю використання потенціалу під-

приємства ( 1 / 48) 

Навчальні елементи 
Управління результативністю використання потенціалу підприємства: 

1.Показники результативності використання потенціалу підприємства. 
2.Удосконалення техніки та технології виробництва, розширення асорти-
менту продукції як заходи по підвищенню результативності діяльності 
підприємства. 
3.Роль нововведень у сферах маркетингової та фінансової діяльності під-
приємства. 
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Проектування систем управління потенціалом на підприємствах: 

1.Склад проектної документації розвитку систем управління потенціалом 
підприємства. 
2.Управління реалізації проектів по вдосконаленню виробництва. 
3.Оцінка економічної ефективності впровадження проектів розвитку ви-
робництва. 
 
Особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства: 

1.Класифікація інноваційних ознак. 
2.Закономірності інноваційного розвитку підприємств в умовах ринку. 
3.Структура науково-інноваційного потенціалу підприємства. 
4.Вплив інновацій на динаміку розвитку підприємства. 

 
Організаційно-економічне забезпечення вдосконалення і впровадження 

систем управління потенціалом підприємства: 

1. Організаційні заходи по впровадженню систем управління потенціалом 
підприємства. 

2.  Економічне стимулювання впровадження систем управління. 
3.  Шляхи підвищення ефективності систем управління розвитком потен-

ціалу підприємства. 
 

3.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

Форми навчальної роботи Модулі (семестри) 
та змістові модулі 

Всього, 
кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 
ЗМ 1. Управління формуванням 
та розвитком потенціалу підпри-
ємства 

1/48 4 2 - 40 

Основи управління формуванням і ро-
звитком потенціалу підприємства. 
Оптимізація структури потенціалу 
підприємства 

 2 1 - 20 

Парадигма управління потенціалом 
за вартісними критеріями. Інформа-
ційне забезпечення і сучасні техно-
логії управління складними вироб-
ничими процесами. 

 2 1 - 20 

ЗМ 2. Управління стратегією і та-
ктикою розвитку потенціалу під-
приємства 

1/48 4 3 - 40 

Управління матеріально-технічним 
потенціалом підприємства. Система 
управління формуванням і викорис-
танням трудового потенціалу під-
приємства 

 2 2 - 20 

Управління конкурент-
тоспроможністю потенціалу під-
приємства. 

 2 1 - 20 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 6 

 

Система антикризового управління 
потенціалом підприємства. Механі-
зми та протидії кризовим процесам. 

   -  

ЗМ 3. Управління ефективністю 
використання потенціалу підпри-

ємства 
2/96 4 3 - 44 

Управління результативністю вико-
ристання потенціалу підприємства. 
Проектування систем управління 
потенціалом на підприємствах. 

 2 2 - 20 

Особливості інноваційного відтво-
рення потенціалу підприємства. Ор-
ганізаційно-економічне забезпечен-
ня вдосконалення і впровадження 
систем управління потенціалом під-
приємства. 

 2 1 - 24 

Разом 4/144 12 8 - 124 

 

3.2.2. Лекційний курс 

Зміст 
Кількість годин 

за спеціальностями, спеціалізаціями 
(шифр, абревіатура) 7.050.107 ЕПМГ 

Основи управління формуванням і розвитком по-
тенціалу підприємства. 
Оптимізація структури потенціалу підприємства 

2 

Парадигма управління потенціалом за вартісни-
ми критеріями. Інформаційне забезпечення і су-
часні технології управління складними виробни-
чими процесами. 

2 

Управління матеріально-технічним потенціалом 
підприємства. Система управління формуванням 
і використанням трудового потенціалу підприєм-
ства 

2 

Управління конкурентоспроможністю потенціа-
лу підприємства. Система антикризового управ-
ління потенціалом підприємства. Механізми та 
протидії кризовим процесам 

2 

Управління результативністю використання по-
тенціалу підприємства. Проектування систем 
управління потенціалом на підприємствах. 

 
2 

Особливості інноваційного відтворення потенці-
алу підприємства. Організаційно-економічне за-
безпечення вдосконалення і впровадження сис-
тем управління потенціалом підприємства. 

 
2 

Разом 12 
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3.2.3. Практичні (семінарські) заняття  

Зміст 
Кількість годин 

за спеціальностями, спеціалізаціями 
(шифр, абревіатура) 7.050.107 ЕПМГ 

Основи управління формуванням і розвитком по-
тенціалу підприємства. 
Оптимізація структури потенціалу підприємства 

1 

Парадигма управління потенціалом за вартісни-
ми критеріями. Інформаційне забезпечення і су-
часні технології управління складними виробни-
чими процесами. 

1 

Управління матеріально-технічним потенціалом під-
приємства. Система управління формуванням і вико-
ристанням трудового потенціалу підприємства 

2 

Управління конкурентоспроможністю потенціа-
лу підприємства. Система антикризового управ-
ління потенціалом підприємства. Механізми та 
протидії кризовим процесам 

1 

Управління результативністю використання по-
тенціалу підприємства. Проектування систем 
управління потенціалом на підприємствах. 

 
2 

Особливості інноваційного відтворення потенці-
алу підприємства. Організаційно-економічне за-
безпечення вдосконалення і впровадження сис-
тем управління потенціалом підприємства. 

 
1 

Разом 8 

3.2.4. Індивідуальні завдання: 
контрольна робота  

Теми 
Кількість годин 
7.050.107 ЕПМГ 

Форма звіту 

ЗМ1. Управління формуванням та роз-
витком потенціалу підприємства 

6 

Контрольна робота (відповідь 
на одне теоретичне питання та 
розв’язання однієї вправи по 
варіанту згідно методичним 
вказівкам для виконання конт-
рольної роботи) 

ЗМ 2. Управління стратегією  
і тактикою розвитку потенціалу підпри-

ємства 
6 

Контрольна робота 
(відповідь на одне теоре-тичне 
питання та розв’я-зання однієї 
вправи по варіанту згідно ме-
тодичним вказівкам для вико-
нання контрольної роботи) 

ЗМ 3. Управління ефективністю вико-
ристання потенціалу підприємства 

8 

Контрольна робота (відповідь 
на одне теоре-тичне питання та 
розв’я-зання однієї вправи по 
варіанту згідно методичним 
вказівкам для виконання конт-
рольної роботи) 

Разом 20 - 
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3.2.5. Самостійна навчальна робота студента 

Самостійна робота передбачає підготовку студента для проведення практичних 
занять та вивчення літературних джерел 

 (форми самостійної роботи, обсяг у годинах) 

Теми 

Кількість го-
дин 

7.050.107 
ЕПМГ 

Форма звіту 

ЗМ1. Управління формуванням та роз-
витком потенціалу підприємства 

40 Конспект, реферат 

 Основи управління формуванням і розвит-
ком потенціалу підприємства. Оптимізація 
структури потенціалу підприємства 

20 - « - 

 Парадигма управління потенціалом за вар-
тісними критеріями. Інформаційне забез-
печення і сучасні технології управління 
складними виробничими процесами. 

20 - « - 

ЗМ 2. Управління стратегією  
і тактикою розвитку потенціалу підпри-

ємства 
40 Конспект, реферат 

 Управління матеріально-технічним потен-
ціалом підприємства. Система управління 
формуванням і використанням трудового 
потенціалу підприємства 

20 - « - 

 Управління конкурентоспроможністю. 
Система антикризового управління потен-
ціалом підприємства. Механізми та проти-
дії кризовим процесам. 

20 - « - 

ЗМ 3. Управління ефективністю вико-
ристання потенціалу підприємства 

44 Конспект, реферат 

 Управління результативністю використан-
ня потенціалу підприємства. Проектування 
систем управління потенціалом на підпри-
ємствах. 

20 - « - 

 Особливості інноваційного відтворення 
потенціалу підприємства. Організаційно-
економічне забезпечення вдосконалення і 
впровадження систем управління потенці-
алом підприємства 

24 - « - 

Разом 144 - 

 
3.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

 Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
  Поточний контроль зі змістових модулів  
 Комплексна контрольна робота зі змістових модулів               60 
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ   
Екзамен  40 
 Всього за модулем  100% 
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3.4. Інформаційно-методичне забезпечення 

 
 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 

1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1. Ансофф И. «Стратегическое управление. М.: «Экономика», 
1989. – 519 с. 

ЗМ 1 ЗМ 3 

2. Беляцкий Н.П. Кадровый потенциал организаторов производ-
ства. – Минск: «Вища школа», 1990. – 160 с. 
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