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3. ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін 
загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю) 
або завідувача випускової кафедри (для 

дисциплін професійної підготовки зі 
спеціалізації, якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 
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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни 
Розвиток економіки потребує від вітчизняних підприємств підвищення 

рівня їх конкурентоспроможності, що насамперед пов’язано з розробленням 
системи управління підприємницьким потенціалом підприємства. 

Особливості управління вітчизняними підприємствами диктують 
специфічний підхід до вивчення теоретичних аспектів з їх розширення. 
Реалізація даного підходу можлива шляхом оцінки різних сторін та елементів 
підприємницького потенціалу підприємства з урахуванням результатів 
економічного діагностування середовища, а також результатів оцінки 
організаційних і мотиваційних сторін діяльності підприємства, послідовного 
аналізу перспектив зростання виробничих можливостей шляхом ідентифікації 
внутрішніх ресурсних резервів підприємства, у рамках конкретної галузі. 

Мета дисципліни – надання знань з питань ефективного управління 
формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства. 

Предмет курсу:  сукупність теоретичних, методичних і практичних 
питань формування й удосконалення системи управління потенціалом 
підприємства в нових умовах господарювання 

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

ЗК-3 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети, бути наполегливим у досягненні 
поставлених завдань і взятих обов’язків 

ЗК-4 Знання та розуміння предметної області професійної діяльності 
ЗК-5 Здатність застосовувати професійні знання у практичних ситуаціях, 

уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 
обґрунтовані рішення 

ЗК-17 Здатність і готовність володіти основними методами, способами та 
засобами одержання, оцінювання, збереження, переробки та 
використання інформації з різних джерел, які необхідні для рішення 
наукових і професійних завдань 

 
Професійні компетентності (ПК) 

ПК-3 Здатність сприймати нову інформацію й інтерпретувати її в контексті 
вже засвоєної маркетингової інформації. 

ПК-
13 

Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати 
досліджень 
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4.3 Результати навчання: 
Після опанування дисципліни студент повинен володіти у сукупності 

теоретичними, методичними і практичними питаннями формування й 
удосконалення системи управління потенціалом підприємства в нових умовах 
господарювання 

знати: 
– специфіку новітніх підходів до управління формуванням і розвитком 

потенціалу підприємства. 
вміти: 
– використовувати мотиваційні та інноваційні механізми в управлінні 

суб’єктами господарювання, структурами стратегічних напрямів розвитку 
підприємства; 

– знаходити найраціональніші конструкторські, технологічні й 
організаційні рішення; 

– використовувати набуті знання в процесі виробничої діяльності, в 
умовах дефіциту інформації та ризику; 

– вміти працювати в корпоративних умовах, сприяти науково-технічному 
прогресу шляхом участі в розробці актуальних проблем науки, техніки, 
соціальних явищ; 

– володіти професійними навичками інженера-організатора виробництва; 
– впроваджувати у виробництво наукомісткі технології. 

 
Програмні результати навчання (ПР) 

Шифр Зміст 

ПР01 
Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення 
науково-практичних проблем на абстрактному рівні шляхом 
декомпозиції їх на складові. 

ПР02 Демонструвати навички самостійно приймати рішення, 
лідерські навички та уміння працювати в команді. 

ПР04 Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати 
інноваційну діяльність. 

 
 

4.4 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни по 

спеціальності 051 «Економіка» 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Загальна підготовка 
ЗП 1 «Глобальна економіка»   
ЗП 2 «Безпека праці та професійної діяльності»  
ЗП 3 «Інтелектуальна власність»  
Професійна підготовка за спеціальністю 
ПП-1Управління проектами  
 ПП 3 Моделювання в 

управлінні соціально-
економічними системами 
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 ПП 4 Соціальна 

відповідальність бізнесу 
 ПП 5 Організація праці 

менеджера 
 ПП 6 Технологія 

управління персоналом 
Вибірковий блок 02 «Економіка підприємства» 
 ВБ2.1 Економічне 

управління 
підприємством 

 ВБ2.2 
Конкурентоспроможність 
підприємства 

 ВБ2.3 Стратегічне 
управління 
підприємством 

 ВБ2.4 Теорія 
прогнозування і її вплив 
на прийняття рішень 

 ВБ2.5 Економіка, 
організація та управління 
науково-дослідними та 
дослідно-
конструкторськими 
роботами 

 ВБ2.6 Основи наукових 
досліджень 

Вибірковий блок 03 «Управління персоналом та економіка праці» 
 ВБ3.1 Дослідження та 

регулювання ринку праці 
 ВБ3.2 Стратегічне 

управління персоналом 
підприємства 

 ВБ3.3 Управління 
розвитком персоналу 

 ВБ3.4 Стратегія 
працевлаштування 

 ВБ3.5 Інформаційні 
системи в управлінні 
персоналом та економіці 
праці 

 ВБ3.6 Основи наукових 
досліджень 

Вибірковий блок 04 «Економічна кібернетика» 
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 ВБ4.1 Моделі 

державного регулювання 
економіки 

 ВБ4.2  Сучасні методи 
аналізу даних 

 ВБ4.3 Моделі в 
управлінні 
підприємством 

 ВБ4.4 Корпоративні 
інформаційні системи 

 ВБ4.5 Моделі управління 
економічними ризиками 

 ВБ4.6 Основи наукових 
досліджень 

 
 
 

5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9 120/4 64 56 32 - 32 РЕ - - + 
9* 120/4 8 112 4  4 Р   + 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає – 53%; 
* – заочне відділення 
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6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

П
ор

яд
ко

ви
й 

 
№

 за
н.

 

В
ид

и 
на

вч
ал

н.
 

За
ня

ть
 

(Л
; Л

З;
 П

З;
 С

) 
К

іл
ьк

іс
ть

 
го

ди
н Номери семестрів, найменування тем і питань 

кожного заняття. 
Завдання на самостійну роботу студентам 

Інформаці
йно-

методичн
е 

забезпече
ння 

1 2 3 4 5 

Модуль №1. Основні засади управління формуванням і розвитком  потенціалу 
підприємства / 2 кредита 

1 Л 4 Тема 1. Сутність і механізм формування 
потенціалу підприємства 
Основні елементи потенціалу підприємства. 
Використання організаційно-економічних концепцій 
для забезпечення зростання підприємства. 
 

1, 3, 5, 9. 

2 ПЗ 4 Студенти разом з викладачем визначають показники 
оцінки ефективності використання ОВФ, а потім 
самостійно по варіантам розв’язують завдання, 
відповідають на питання тестів щодо формування 
основних елементів потенціалу та теоретичних 
аспектів їхнього управління. 
 

 

3 СР 6 Завдання на самостійну роботу 
Аналіз джерел збільшення підприємницького 
потенціалу. 
Виробничий фактор «капітал» як основне джерело 
підвищення ефективності виробництва. 

 

4 Л 6 Тема 2. Управління формуванням і розвитком  
потенціалу підприємства 
Механізм функціонування організаційного 
потенціалу підприємства. Розробка критеріїв для його 
оцінювання. 
Управління ресурсно-інвестиційним потенціалом 
підприємства. 
Оцінювання ефективності використання основних 
елементів виробничого потенціалу підприємства. 
 

3, 5, 6, 9, 
13. 

5 ПЗ 6 Студентам пропонується розглянути основні 
методичні підходи, що використовуються при 
управлінні потенціалом підприємства; по варіантам 
рішити задачі з розрахунку економічної ефективності 
капітальних вкладень у виробництво та визначити по 
різних показниках найефективніший проект. 
 

 

6 СР 12 Завдання на самостійну роботу 
Вибір раціональної оргструктури для цілей 
подолання проблем внутрішнього розвитку. 
Вироблення критеріїв для оцінювання можливостей 
організаційної структури управління. 
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7 Л 6 Тема 3. Використання маркетингової діагностики 

в управлінні потенціалом підприємства 
Діагностика внутрішнього середовища 
Вплив внутрішнього середовища на маркетинговий 
потенціал підприємства. 
 

5, 8, 9, 
14,15. 

8 ПЗ 6 Студентам пропонується розглянути основні 
методичні підходи, що використовуються при 
управлінні потенціалом підприємства; по варіантам 
рішити задачі з розрахунку економічної ефективності 
капітальних вкладень у виробництво та визначити по 
різних показниках найефективніший проект. 
 

 

9 СР 15 Завдання на самостійну роботу 
Оцінювання ефективності товарних стратегій фірми. 
Підходи  до розроблення нових товарів на підставі 
аналізу СЗГ. 
 

 

10 Л 5 Тема 4. Використання інвестиційних можливостей 
в управлінні потенціалом підприємства 
Оцінювання інвестиційних можливостей у процесі 
планування прибутку підприємства. 
Оцінювання цінових стратегій підприємств. 
Раціональний розподіл постійних витрат між 
товарними пропозиціями. 
 

5, 8, 9, 
14,15. 

11 ПЗ 6 Студентам пропонується на основі розрахунку показників 
платоспроможності, фінансової незалежності та ділової 
активності конкретного підприємства охарактеризувати 
рівень розвитку механізму управління підприємством, 
використання досягнень менеджменту, техніки та 
технології, також пропонується визначити стадію 
розвитку підприємства. 
 

 

12 СР 6 Завдання на самостійну роботу  
Оцінювання інвестиційних можливостей у процесі 
планування прибутку підприємства.  
 

 

13 М1 2 Модульна контрольна № 1   
Модуль №2. Управління потенціалом підприємства на основі використання 

інструментів маркетингової діагностики та технології інноваційного розвитку / 2 
кредита 

14 Л 6 Тема 5. Оцінювання перспектив зростання 
підприємства на основі портфельного аналізу 
Структура діяльності компанії. 
Стратегічні зони господарювання й стратегічні 
господарські центри. 
Використання портфельного аналізу у системі 
прийняття рішень. 

4, 5, 9,16.  

15 ПЗ 5 Студенти  узгоджують заходи з забезпечення 
ефективності діяльності підприємства шляхом 
розподілу у часі заходів щодо реалізації стратегії 
розвитку; складають схему взаємозв’язку нарощування 
потенціалу та етапів виконання стратегічних рішень та на її 
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основі розробити рекомендації з ефективного управління 
стратегічним потенціалом. 

16 СР 7 Завдання на самостійну роботу  
Портфельний аналіз у системі прийняття рішень як 
перспективи збільшення підприємницького 
потенціалу. 

 

17 Л 5 Тема 6. Аналіз мотиваційного механізму 
підприємницької діяльності 
Мотивація – один з основних засобів стимулювання 
робітників. 
Системний характер мотиваційного механізму. 
Матеріально-грошова мотивація працівників 
управлінської праці. Переваги й недоліки діючих 
мотиваційних моделей в управлінні. 

4, 5, 6, 10, 
12.  

18 ПЗ  1 Студенти за допомогою викладача визначають вплив 
зміни структури продукції на її загальний рівень. 
Потім студентам пропонується самостійно по 
варіантам розраховувати коефіцієнт ритмічності 
випуску продукції. Студентам пропонується 
відповісти на питання тестів за темою. 

 

19 СР  
10 

Завдання на самостійну роботу 
Роль стилю управління в структурі мотиваційного 
комплексу. 
Методи оцінювання соціально-економічної 
ефективності стилів управління. 
 

 

20 М1 2 Модульна контрольна № 1  
 
 
 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 10 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  10 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях 11 

4 Виконання індивідуального завдання: РЕ 15 
5 Інші види самостійної роботи 10 
 Разом 56 

 
 

Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 

організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 

«Управління потенціалом підприємства» включає самостійне опрацювання 
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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; 

 Ознайомлення з досвідом науково-дослідної діяльності підприємств; 

 Вивчення відповідних нормативно-законодавчих актів; 

 Збір інформації для виконання індивідуального завдання; 

 Вивчення методик проведення наукових досліджень та необхідних 

розрахунків; 

 Розв'язування практичних задач; 

 Підготовку до заліку. 

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 

теоретичного матеріалу дисципліни «Управління потенціалом підприємства», а 

й розвиток наукової творчості у будь якій діяльності, зокрема у галузі 

економіки. 
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8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
______________________________________Реферат_____________________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 
№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

1 Основні складові стратегічного потенціалу 
підприємства 

1-4 

2 Взаємозв’язок життєвих циклів продукції й 
технології 

1-4 

3 Концепція технологічного ланцюга виробництва 1-4 
4 Роль методів і функцій управління в процесах 

формування організаційного потенціалу 
підприємства 

1-4 

5 Управління ресурсно-інвестиційним потенціалом 
підприємства 

5-7 

6 Аналіз економічного зростання підприємства на 
основі концепції вартості активів 

5-7 

7 Аналіз ресурсного потенціалу підприємства з 
підходу системи управління витратами 

5-7 

8 Особливості оцінювання ефективності 
використання інвестиційного потенціалу 

5-7 

9 Класифікацію характеристик виробничого 
потенціалу промислового підприємства 

5-7 

10 Оцінювання ефективності використання 
основних елементів виробничого потенціалу 
підприємства 

5-7 

11 Діагностика внутрішнього середовища, та 
оцінювання його впливу на маркетинговий 
потенціал підприємства 

7-9 

12 Оцінка ефективності товарних стратегій фірми 7-9 
13 Оцінка інвестиційних можливостей у процесі 

планування прибутку підприємства 
10-12 

14 Етапи планування прибутку на підприємстві 10-12 
15 Особливості витратного  та ринкового 

ціноутворення 
10-12 

16 Оцінювання цінових стратегій підприємств 10-12 
17 Розподіл постійних витрат між товарними 

пропозиціями 
12-14 

18 Процес оцінки потенціалу підприємства 12-14 
19 Попереднє оцінювання цінових стратегій 12-14 
20 Стратегічні зони господарювання й стратегічні 

господарські центри 
12-14 

21 Портфельний аналіз у системі прийняття рішень 14-16 
 

 



 13 
 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Методами навчання дисципліни «Управління потенціалом підприємства» 
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, 075 «Управління потенціалом підприємства». 

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 
«Управління потенціалом підприємства» 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 «Управління потенціалом 
підприємства» є поточний, модульний та підсумковий контроль. 

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 магістра. Підсумковий контроль з 
дисципліни «Управління потенціалом підприємства» включає семестровий 
контроль у формі екзамену. 
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11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 
 

Таблиця 11.1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

П
от

оч
не

 т
ес

ту
ва

нн
я 

та
 

са
мо

ст
ій

на
 р

об
от

а 

Змістовий модуль 1 Т1 2 
Т2 2 
Т3 2 
Т4 2 
Т5 2 

МКР1 20 
Змістовий модуль 2 Т6 2 

Т7 2 
МКР2 20 

Індивідуальне 
завдання 

РЕ 15 

Відвідування занять 10 
Загальна сума 100 

 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

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 
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12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 
дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 
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14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 
1.  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua. 

2. Державна служба статистики України [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: www.ukrstat.gov.ua. 

           3. Бібліотека НТУ ХПІ / http://library.kpi.kharkov.ua 

  4. Вісник НТУ «ХПІ».  Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/2494 
           4. Харківський Центр науково-технічної та економічної інформації.  

Режим доступу: http://www.cntei.com.ua 
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