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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни 
Динамічний розвиток ринкових процесів на Україні вимагає 

переорієнтації зусиль менеджменту підприємства із забезпечення поточних 
результатів діяльності в площину забезпечення конкурентних переваг, 
формування яких є певним гарантом тривалого ефективного функціонування 
підприємства і залежить від якості реалізації його потенціалу. 

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на діяльність 
підприємства і його конкурентоспроможність, а також оцінка його потенціалу 
здійснюються в ході управлінського обстеження, яке проводять для вироблення 
управлінських рішень стратегічного характеру і стратегічного управління, що 
не виключає застосування результатів обстеження і для вирішення різних 
тактичних задач. 

Мета дисципліни – надання знань про закономірності, принципи й 
особливості забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 

Предмет курсу:  процеси і методи формування та оцінювання потенціалу 
підприємства. 

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

ЗК-04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК-08 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 
 
Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК-
13 

Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 
пропозиції, зайнятості та безробіття. 

СК 
2.2 

Здатність аналізувати використання ресурсів, оцінювати складові 
потенціалу підприємства та рівень економічної безпеки. 

 
 

 

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: 
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– специфіку новітніх методів і засобів ефективного формування 

потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності в 
сучасних умовах господарювання. 

вміти: 
– використовувати набуті знання в процесі своєї майбутньої виробничої 

діяльності; мати практичні навички щодо оціночної діяльності як необхідної 
складової раціонального управління розвитком потенціалу підприємства. 
 

Програмні результати навчання (ПР) 
Шифр Зміст 

ПР10 Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати 
структуру зайнятості та безробіття. 

ПР12 Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 
соціально-економічних і трудових  відносин. 

ПР23 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі 
із новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

ПР 2.2 
Вміти розраховувати показники ефективності використання ресурсів 
підприємства та його потенціалу, величину витрат та обґрунтувати 
напрямки економічної безпеки підприємства. 

 

4.4 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни по 

спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація  

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Професійна підготовка за спеціальністю 
ПП 1 Вступ до спеціальності  
ПП 2 Основи менеджменту  
ПП 3 Розміщення продуктивних сил  
ПП 4 Економіка підприємства  
ПП 5 Маркетинг  
ПП 6 Фінанси, гроші і кредит  
ПП 7 Оптимізаційні методи та моделі  
ПП 8 Інформаційні системи і бази 
даних  

ПП 9 Управління грошовими 
потоками на підприємстві  

ПП 10 Міжнародна економіка  
ПП 11 Інвестиційна діяльність 
підприємства  

ПП 12 Управління персоналом  
ПП 13 Облік та аудит  
ПП 14 Економіка інформації  
ПП 15 Економіка та організація 
інноваційної діяльності  

ПП 16 Бізнес-планування  
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ПП 17 Основи професійної безпеки та 
здоров'я людини  

Вибірковий блок 02 «Економіка підприємства» 
ВБ2.1 Економетрика  
ВБ2.2 Управління витратами  
ВБ2.3 Економіка підприємництва  
ВБ2.4 Соціальна економіка  
ВБ2.5 Обґрунтування господарських 
рішень та оцінювання ризиків  

ВБ2.6 Державне регулювання 
економіки  

ВБ2.7 Організація виробництва  
ВБ2.8 Логістика  
ВБ2.9 Проектний аналіз  
ВБ2.10 Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємства  

ВБ2.11 Економічна безпека 
підприємства  

 ВБ2.13 1Стратегія підприємства 
 ВБ2.14 Ціноутворення 
 ВБ2.15 Оцінка вартості підприємства 
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5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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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

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н Номери семестрів, найменування тем і питань кожного 
заняття. 

Завдання на самостійну роботу студентам 

Інформаційно
-методичне 

забезпечення 

1 2 3 Модуль №1. Загальні підходи щодо формування 
потенціалу підприємства (8 тиждень) 6 

 Л 2 Тема 1. Сутність і структура потенціалу 
підприємства  
Потенціал підприємства як економічна категорія. 
Класифікація видових проявів потенціалу 
підприємства, його характерні риси. 
Структура потенціалу підприємства. 
 

1, 3, 5, 9. 

 ПЗ 2 Студенти за допомогою викладача визначають етапи 
життєвого циклу інновації, характер збуту і прибутків 
протягом життєвого циклу товару, виявляють знання та 
навики, які потребують ті, хто планує свою кар’єру в 
галузі інноваційних досліджень.  

 

 СР 12 Завдання на самостійну роботу 
Матриця стратегічних ресурсів. Суб’єктивні складові 
потенціалу підприємства. 

 

 Л 3 Тема 2. Формування потенціалу підприємства  
Потенціал підприємства як економічна система. 
Загальні підходи щодо формування потенціалу 
підприємства. 

3, 5, 6, 9, 13. 

 СР 12 Завдання на самостійну роботу 
Основні фактори та передумови формування та 
розвитку потенціалу підприємства. 
 

 

 Л 3 Тема 3. Конкурентоспроможність потенціалу 
підприємства Сутність та рівні 
конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 
Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства. 
Стратегічний аналіз конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства. 

5, 8, 9, 14. 

 СР 8 Завдання на самостійну роботу  
Діагностика конкурентних сил. Вплив на конкурентну 
перевагу підприємства структури його стратегічного 
потенціалу. Вплив на конкурентну перевагу 
особливостей галузі, до якої відноситься підприємство, 
а також умов, що складаються в національній 
економіці.  
 

 

 ПЗ 3 Студенти за допомогою викладача визначають етапи 
життєвого циклу інновації, характер збуту і прибутків 
протягом життєвого циклу товару, виявляють знання та 
навики, які потребують ті, хто планує свою кар’єру в 
галузі інноваційних досліджень. 
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Модуль №2. Особливості оцінки складових потенціалу підприємства 

 Л 2 Тема 4. Теоретичні основи оцінки потенціалу 
підприємства  
Особливості потенціалу підприємства як об’єкта 
оцінки. 
Поняття вартості та її модифікації. 
Принципи оцінки потенціалу підприємства. 
 

4, 5, 9.  

 СР 14 Завдання на самостійну роботу  
Вплив місцевих конкурентів на створення факторів 
виробництва. Вплив національних проблем на 
створення нового виробництва. Вплив внутрішнього 
попиту на створення факторів виробництва. Вплив 
споріднених і підтримуючих галузей на фактори 
виробництв.  

 

 Л 2 Тема 5. Методичний інструментарій оцінки 
потенціалу підприємства  
Загальна характеристика методичного інструментарію 
оцінки вартості потенціалу підприємства. 
Основні методичні підходи до оцінки вартості 
потенціалу підприємства оцінки вартості потенціалу 
підприємства. 
Аналіз факторів зовнішнього макро- та 
мікросередовища підприємства. 

4, 5, 6, 10, 12.  

 СР 7 Завдання на самостійну роботу 
Класифікаційна характеристика інформації, яка 
приймає участь в оцінці потенціалу підприємства.  
 

 

 ПЗ  2 Студентам пропонується оцінити вартість потенціалу 
підприємства; відповісти на питання тестів щодо 
аналізу факторів внутрішнього середовища підприємства.  

 

 Л 2 Тема 6. Оцінка вартості об’єктів нерухомості  
Особливості нерухомого майна як об’єкта оцінки. 
Порядок організації грошової оцінки землі по Україні. 
Оцінка вартості землі. 
Оцінка вартості будівель і споруд. 

2, 5, 9, 10, 12. 

 СР 6 Завдання на самостійну роботу 
Визначення поняття нерухомості об’єктів нерухомості. 
Класифікаційні ознаки об’єктів нерухомості.  

 

 ПЗ 4 Студентам пропонується розглянути основні методичні 
підходи, що використовуються при оцінки вартості 
землі, будівель та споруд, відповісти на питання тестів 
щодо оцінки вартості та виконати вправи.  

 

 Л 2 Тема 7. Аналіз використання й оцінка вартості 
машин і устаткування підприємства  
Класифікація об’єктів оцінки Класифікація об’єктів 
оцінки. 
Методичні підходи до оцінки машин і обладнання. 

2, 5, 9, 10, 12. 

 СР 5 Завдання на самостійну роботу 
Аналіз використання машин і устаткування 
підприємства. 
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 ПЗ 2 Пропонується по варіантам розв’язати завдання з 

розрахунку ефективного віку устаткування, його 
відбудовної вартості з урахуванням зносу. 
 

 

 Л 4 Тема 8. Нематеріальні активи підприємства і 
методи їхньої оцінки  
Сутність і класифікація нематеріальних активів 
підприємства. 
Особливості оцінки вартості нематеріальних активів. 
Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів.  

2, 5, 9, 10, 12. 

 СР 8 Завдання на самостійну роботу 
Структура інтелектуального капіталу. Співвідношення 
понять „інтелектуальний капітал” і „інтелектуальна 
власність”. Звіти про інтелектуальний капітал. 
Інституціональні основи оцінки нематеріальних 
активів.  

 

 ПЗ 4 Студенти за допомогою викладача розв'язують приклад 
задачі щодо розрахунку вартості бренду. Потім 
студентам пропонується самостійно по варіантам 
оцінити вартість ноу-хау, нової техніки та технології, 
визначити вартість розробки нового обладнання.  

 

 Л 2 Тема 9. Трудовий потенціал підприємства і його 
оцінка  
Сутність та аналітична характеристика кадрового 
потенціалу підприємства. 
Динаміка чисельності і складу персоналу, рівень 
професійної підготовки кадрів. 
Ефективність використання кадрового потенціалу. 

5, 7, 9, 13.  

 СР 5 Завдання на самостійну роботу 
Вартісна оцінка кадрового потенціалу. 

 

 ПЗ 2 Студенти розглядають поняття „науковий 
технологічний парк”, після чого відповідають на 
питання тестів щодо складових „кадрового потенціалу 
підприємства”. 

 

 Л 4 Тема 10. Оцінка фінансів підприємства і вартості 
бізнесу  
Необхідність, особливості та методичні підходи до 
оцінки вартості бізнесу. 
Методи доходного підходу до оцінки вартості бізнесу. 
Технологія застосування порівняльного підходу до 
оцінки вартості підприємства. 
 

5, 8, 9, 10, 11, 
12. 

 СР 6 Завдання на самостійну роботу 
Майнові методи оцінки вартості бізнесу. Методика 
оцінки міжнародної асоціації (МАПВП). Методика 
Британського інвестиційного банку S.G. Warburg. 
Методика факторного аналізу фірми „Дюпон де 
Немур”. 
 

 

 ПЗ  
4 

Студентам пропонується виконати вправи щодо 
розрахунку показників фінансового стану 
підприємства. 
Студенти за допомогою викладача знайомляться з 
технологією застосування порівняльного підходу до 
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оцінки вартості підприємства. На при кінці заняття 
студенти відповідають на питання тестів.  
 

 Л 4 Тема 11. Прикладні аспекти оцінки потенціалу 
підприємства  
Особливості оцінки потенціалу підприємства для 
моніторингу поточних можливостей. 
Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства. 
 

3, 4, 5, 7, 9, 
11.  

 СР 3 Оцінка перспектив галузі. Формування цілі та розробка 
стратегії. Вибір об’єктів для інвестування.  

 

 
 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  20 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях 10 

4 Виконання індивідуального завдання: РЕ 15 
5 Інші види самостійної роботи 5 
 Разом 70 

 
Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 

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

«Потенціал і розвиток підприємства» 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; 

 Ознайомлення з досвідом науково-дослідної діяльності підприємств; 

 Вивчення відповідних нормативно-законодавчих актів; 

 Збір інформації для виконання індивідуального завдання; 

 Розв'язування практичних задач; 
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 Підготовку до екзамену. 

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 

теоретичного матеріалу дисципліни «Потенціал і розвиток 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 Підходи до визначення складу ресурсного 
потенціалу 

1-4 

3 Вплив суспільно-політичних факторів на 
формування потенціалу 

1-4 

4 Стратегічний аналіз конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства 

1-4 

5 Суть процесу оцінки потенціалу підприємства 5-7 
6 Послідовність етапів оцінки вартості об’єктів 

нерухомості 
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 Порівняльний підход до оцінки вартості об’єкта 
власності 

7-9 

12 Державне регулювання оціночної діяльності в 
Україні 

7-9 

13 Методичні підходи, що застосовуються в процесі 
оцінки земельних ділянок 

10-12 

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

ціноутворення 
10-12 

16 Особливості застосовуваних систем розрахунку 
амортизаційних відрахувань 

10-12 

17 Особливості вартісної оцінки нематеріальних 
активів 

12-14 

18 Процес оцінки потенціалу підприємства 12-14 
19 Методи доходного підходу за способом 

виділення економічного ефекту 
12-14 

20 Особливості застосування традиційних підходів 
щодо оцінки вартості бізнесу 

12-14 
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9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Методами навчання дисципліни «Потенціал і розвиток 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 « Потенціал і розвиток 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 
«Потенціал і розвиток 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 «Потенціал і розвиток 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 бакалавра. Підсумковий контроль з 
дисципліни «Потенціал і розвиток 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 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

П
от

оч
не

 т
ес

ту
ва

нн
я 

та
 с

ам
ос

ті
йн

а 
ро

бо
та

 

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

МКР1 16 
Змістовий модуль 2 Т6 2 

Т7 2 
Т8 2 
Т9 2 
Т10 2 
Т11 2 

МКР2 16 
Практичні заняття ПР 16 

Розрахункове 
завдання 

Р 10 

Індивідуальне 
завдання 

РЕ 10 

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. 

 
 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Базова література 
1  Авдеенко В.Н., Котлов В.А. Производственный потенциал 

промышленного предприятия. – М.: Экономика, 2009. 
2 Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. Уч.- 

методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 392 с 
3 Андрианов Ю.В., Юдин А.В. Систематизация методов расчета при 

оценке машин и оборудования // Московский  оценщик. – 2003.– 
№4(23). –  
С. 18-23. 

4 Бамса Ю. М. Економічна теорія технологічних змін. – К.: Заповіт, 2006 
5 Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне 

моделювання: Навч. Посібник. –К: КНЕУ, 2000. – 360 с. 
6 Краснонокутська  Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: 

Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 
352с. 

Допоміжна література 

7 Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та 
оцінювання: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної 
літератури. 2004.– 224 с. 

8 Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О., Герасименко І.М., 
Ращупкіна В.М. Управління потенціалом підприємства. Навчальний 
посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.–362 с. 

9 Гавва В.Н. Стратегия предприятия: анализ, разработка и реализация: 
Учеб. Пособие – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т „Харьк. авиац. ин-т”, 2003.– 96 
с. 

10 Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия: Монография. – 
Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 310 с. 

11 Цены и ценообразование / Под ред. Есипова В.Е. 4-еизд. –СПБ.: Питер, 
2005. –560 с. 
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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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