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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників
Кількість кредитів:4
Модулів:1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 1
Семестр:1-2
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 3
- самостійна робота: 6
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Розподіл годин за навчальним планом
Денна

Заочна

Лекції:
16
4
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
16
4
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
88
112

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства»
є теоретико-методичні та практичні аспекти управління потенціалом підприємства.
Метою вивчення дисципліни «Управління потенціалом підприємства» є: отримання
студентами спеціальних знань з основ системного управління потенціалом підприємства на
стадіях їх формування, акумуляції, функціонування, відтворення та використання; набуття
вмінь щодо управління окремими видами ресурсів підприємства та оцінювання ефективності
даного процесу.
Передумови для вивчення дисципліни. Теоретичною і методологічною базою
вивчення дисципліни є: «Економіка підприємства», Економічне управління діяльністю
суб'єктів господарювання».
Міждисциплінарні зв’язки вивчення дисципліни тісно повзано з навчальними
дисциплінами: «Технологія адміністрування та інформаційно-комунікаційне забезпечення
управлінської діяльності», «Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку
суб’єктів господарювання».
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати
навчання:
1. Знання:
- системи управління формуванням й використанням потенціалу підприємства;
- змісту основних підходів до управління потенціалом;
- сучасних методів управління потенціалом підприємства;
- особливостей ідентифікації та оцінки потенціалу підприємства;
- змісту основних положень ресурсної концепції управління підприємством;
- методики управління ресурсним портфелем;
- особливостей управління окремими видами потенціалу підприємства;




2. Уміння:
обґрунтовувати потреби у ресурсному забезпеченні бізнес-процесів підприємства;
здійснювати оцінку вартості потенціалу підприємства;
розробляти комбінації стратегічних ресурсів з метою створення унікальних здібностей
та ключових компетентностей підприємства;
приймати рішення щодо формування, оцінки та ефективного використання потенціалу
підприємства;
розробляти моделі ефективного ресурсного обміну з зовнішніми контрагентами
підприємства.
3. Комунікація:
Використання іноземних мов у професійній діяльності.
Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що
їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

4. Автономність та відповідальність:
 Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування
нових підходів та прогнозування.
 Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного
розвитку команди.
 Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

Лекції
Семінарські
(практичні)
Лабораторні
Консультаці
ї
Індивідуаль
ні заняття
Самостійна
робота

1.

Тема 1. Основи теорії 4
управління потенціалом
підприємства

2

2

16 2

2

22

2.

Тема 2. Управління 8
трудовим потенціалом
підприємства та його
оцінювання

4

4

17 2

2

22

3.

Тема 3. Оцінювання 6
вартості бізнесу

2

4

17 2

2

22

4.

Тема
4.
Прикладні 6
аспекти
оцінювання
потенціалу
підприємства

4

2

17 2

2

23

5.

Тема 5. Управління 8
розвитком
підприємства:
зміст,
сучасні концепції та
передумови

4

4

17

№
з/п

Назви модулів / тем

Аудиторні

Лекції
Семінарські
(практичні)
Лабораторні
Консультаці
ї
Індивідуаль
ні заняття
Самостійна
робота
Аудиторні

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
Кількість годин
(денна форма навчання)
(заочна форма навчання)

19

Проміжний контроль
Разом: 32 16 16

4
88 8

4

4

4
112

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Основи теорії управління потенціалом підприємства
Основні положення ресурсної теорії підприємства. Взаємозв’язок інституційної,
ринкової та ресурсної концепції підприємства. Зв’язок економічних теорій з ресурсним
підходом. Категорії, що використовуються в ресурсній концепції управління підприємством.
Метод «динамічних здатностей». Напрямки розвитку ресурсної теорії.
Сутність категорії «потенціал» та підходи до її трактування. Класифікація потенціалу
за різними ознаками. Процесний підхід до класифікації ресурсів підприємства. Поняття
економічних ресурсів підприємства. Класифікація ресурсів як активів підприємства.
Джерела утворення потенціалу підприємства та їх класифікація.
Завдання управління потенціалом підприємства. Елементи управління потенціалом
підприємства. Принципи системності та комплексності при формуванні та використанні
потенціалу підприємства. Сутність системного підходу до управління потенціалом
підприємства. Етапи управління потенціалом підприємства.
Тема 2. Управління трудовим потенціалом підприємства та його оцінювання
Визначення поняття «трудовий потенціал»: рівні прояву, види, характерні риси.
Одиниці виміру вартості трудового потенціалу підприємства, їх використання в
прикладному аналізі. Мета, цілі та завдання оцінки трудового потенціалу в господарській
практиці. Трудовий потенціал працівника і характеристика окремих його складових.
Фактори, що визначають трудовий потенціал працівника. Основні складові трудового
потенціалу організації.
Теоретичні передумови побудови методик оцінки трудового потенціалу: сучасні
підходи та моделі. Методологічні основи визначення трудового потенціалу підприємства.
Загальна логіка оцінки вартості трудового потенціалу. Витратні методики вартісної оцінки
трудового потенціалу та особливості їх практичного використання. Методика оцінки
потенціалу за Н. В. Авдєєнком та В. А. Котловим: сутність, показники, переваги та недоліки.
Методика оцінки трудового потенціалу на основі одиниці живої праці: показники та
алгоритм розрахунку. Методики порівняльної оцінки потенціалу підприємства: анкетування,
описовий метод, порівняння парами, рейтинговий метод, метод визначеного розподілу,
оцінка за вирішальною ситуацією, шкала спостереження за поведінкою, метод інтерв’ю,
метод «360 градусів», тестування, моделі компетентності та ін. Коефіцієнтна методика
оцінки трудового потенціалу підприємства: групи показників та алгоритм їх розрахунку.
Результатна оцінка потенціалу управлінського та технологічного персоналу.
Тема 3. Оцінювання вартості бізнесу
Витратні методики вартісної оцінки трудового потенціалу та особливості їх
практичного використання. Методика оцінки потенціалу за Н.В. Авдєєнком та В. А.
Котловим: сутність, показники, переваги та недоліки. Методика оцінки трудового
потенціалу на основі одиниці живої праці: показники та алгоритм розрахунку.
Методики порівняльної оцінки потенціалу підприємства: анкетування, описовий
метод, порівняння парами, рейтинговий метод, метод визначеного розподілу, оцінка за
вирішальною ситуацією, шкала спостереження за поведінкою, метод інтерв’ю, метод «360
градусів», тестування, моделі компетентності та ін.
Простий балансовий метод оцінки вартості бізнесу: алгоритм розрахунку та
ключовий показник. Метод регулювання балансу. Метод вартості заміщення. Метод
ліквідаційної вартості. Метод чистих активів. Методики накопичення активів.
Метод прямої капіталізації: ключові особливості та алгоритм визначення. Метод

дисконтування грошового потоку. Метод оцінки вартості бізнесу на основі опціонів. Метод
економічного прибутку. Метод додаткових прибутків.
Метод мультиплікаторів: різновиди мультиплікаторів та їх використання в оціночній
практиці. Метод галузевих співвідношень. Метод аналогового продажу (ринку капіталу).
Основні методи аналізу бізнесу з метою оцінки його вартості. Особливості оцінки гудвілу
(репутації) підприємства: німецький метод, швейцарський метод, англосаксонський метод,
дисконтний метод, метод щорічного визначення, метод Грефа, комбінований метод оцінки.
Тема 4. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства
Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних
можливостей. Процедура оцінки. Автоматизація розрахунків щодо моніторингу поточних
можливостей і графоаналітики очікуваних результатів.
Оцінка підприємства при приватизації. Сучасні особливості та нормативнометодична база приватизації вітчизняних підприємств. Напрямки удосконалення
приватизаційних механізмів в промисловості.
Оцінка потенціалу при проектуванні стратегічних цілей підприємства. Передумови та
вибір альтернативних варіантів розвитку потенціалу підприємства. Діагностика та оцінка
перспективного вектору розвитку потенціалу підприємства.
Тема 5. Управління розвитком підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови
Теоретичні основи управління розвитком підприємства: зміст, сучасні концепції та
передумови. Концептуальна модель оцінки потенціальних можливостей розвитку
підприємства, її етапи. Стратегії розвитку.
Управління технічним розвитком підприємства. Основні етапи. Створення, освоєння
нових і підвищення якості тих, що виготовляються, видів продукції. Запровадження
прогресивної технології, модернізація та автоматизація виробничих процесів. Результати
здійснення заходів технічного розвитку.
Організаційний розвиток підприємства: сучасні концепції. Сутність і тенденції
організаційного розвитку підприємств. Основні риси підприємства майбутнього. Еволюція
організаційних структур управління підприємствами. Нові організаційні типи підприємств.
Реінжиніринг господарського розвитку підприємств. Реструктуризація підприємств як
основа їх економічного зростання. Бізнес-діагностика підприємств у процесі їх
реструктуризації.
5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять.
Тема 1. Основи теорії управління потенціалом підприємства
Тема 2. Управління трудовим потенціалом підприємства та його оцінювання
Тема 3. Оцінювання вартості бізнесу
Тема 4. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства
Тема 5. Управління розвитком підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови
5.3. Організація самостійної роботи студентів.
Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у
вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза
межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид
самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність
виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в
академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й вибіркову.
Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу дисципліни.
Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення
свого професійного рівня, особистого рейтингу.

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» становить
88 год. (112 год.).
Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння
теоретичних знань з дисципліни «Управління потенціалом підприємства»:

опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного
матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової
літератури;

підготовка до семінарських занять;

вивчення окремих питань, що винесені на самостійне
опрацювання;

пошукова робота з електронними джерелами;

підготовка і написання рефератів;

підготовка студентів до проведення поміжного (модульного)
контролю та заліку.
№з/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Розподіл годин на виконання СРС
Вид самостійної роботи
Кількість годин
Опрацювання лекційного матеріалу
5 (2) год.
Підготовка до семінарських занять
18 (2) год.
Підготовка до модульного (проміжного) контролю
4(4) год.
Опрацювання тем, винесених на самостійну
48(88) год.
підготовку, в тому числі конспектування за
заданим планом
Робота з інтернет-ресурсами
3 (6)год.
Підготовка і написання рефератів
10 (10)год.

Завдання для індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на
денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни.
Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання
реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у здобувач освіти може запропонувати
свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з
викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів протягом
семестру для підвищення загальної оцінки за курс.
Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування
курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra, Prometheus.
Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу.
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної
самостійної роботи
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота
6.3. Форми підсумкового контролю: залік
6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної
дисципліни
6.5.Критеріїоцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної
дисципліни
7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Ноутбук, проєктор.
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