
 



 
ВСТУП 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Формування та використання 

потенціалу підприємства» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 6.030601 «Менеджмент». 

Мета дисципліни – формування у студентів сукупності знань та навичок щодо 

методів і процесів управління формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу 

підприємства як збалансованої соціально-економічної системи..  

Завдання: вивчення новітніх підходів до управління формуванням, розвитком, 

конкурентоспроможністю потенціалу підприємства; усвідомлення особливостей розвитку 

потенціалу підприємства; опанування методичним інструментарієм щодо комплексної 

статичної та динамічної оцінки потенціалу підприємства і його складових; набуття умінь 

та навичок з управління фактичним та перспективним потенціалом підприємства в різних 

умовах господарювання.  

Предмет дисципліни –сукупність теоретичних, методичних і практичних питань з 

управління потенціалом підприємства та його розвиток в сучасних умовах 

господарювання.. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення навчальної дисципліни. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати:  

– методичні та організаційно-економічні основи формування потенціалу 

підприємства та його розвитку;  

– основні характеристики і структуру потенціалу підприємства;  

– тенденції зміни оптимізації структури потенціалу підприємства; 

– місце і роль економічного потенціалу в суспільному виробництві;  

– теоретичні основи та методичні підходи щодо комплексної оцінки потенціалу 

підприємства;  

– закони та закономірності розвитку потенціалу підприємства;  

– особливості управління розвитком потенціалу підприємства; 

– стратегії розвитку потенціалу підприємства;  

– інтеграційні структури в сучасній системі господарювання.  

вміти:  

– використовувати отримані знання для здійснення управління потенціалом 

підприємства;  

– проводити комплексну рейтингову оцінку потенціалу підприємства;  

– будувати та аналізувати графоаналітичну модель потенціалу підприємства;  

– оцінювати рівень забезпеченості основних пропорцій між різними складовими 

потенціалу підприємства;  

– проводити аналіз конкурентоспроможності потенціалу складних економічних 

систем на базі індикативного методу;  

– вибирати напрями розвитку підприємства відповідно до стану його внутрішніх і 

зовнішніх факторів;  

– формулювати управлінські рішення, оцінювати і вибирати їх альтернативи;  

– оцінювати ефективність обраної стратегії розвитку потенціалу підприємства;  

– обґрунтовувати і використовувати механізми запобігання кризі та антикризового 

управління суб’єктами господарювання..  

Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни.  
Дисципліна «Формування та використання потенціалу підприємства» включає два 

модуля. 

Змістовний модуль 1.  

Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства  



Тема 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства  

Тема 3. Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель  

Тема 4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства 

Тема 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства  

Змістовний модуль 2.  

Тема 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства  

Тема 7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства  

Тема 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд  

Тема 9. Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання  

Тема 10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання  

Тема 11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання  

Тема 12. Оцінювання вартості бізнесу  

Тема 13. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови  

Тема 14. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його 

потенціалу  

У  процесі  навчання  студенти  отримують  необхідні  знання  під  час проведення  

аудиторних  занять:  лекцій  та  практичних.  Найбільш  складні теоретичні питання та 

вивчення розрахункових методик винесено на розгляд  і обговорювання  під  час  

практичних  занять.  Також  велике  значення  в  процесі вивчення  та  закріплення  знань  

має  самостійна  робота  студентів.  Усі  ці  види занять розроблені відповідно до вимог 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
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