
1. Назва модуля: Управління потенціалом підприємства. 
2. Код модуля: ЕСПН_8_ВВ1.1.03_2 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

аудиторні години – 60 (лекції - 14 год., практичні - 16 год.). 
6. Лектор: Кирилюк Ірина Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основи управління формуванням і розвитком потенціалу 

підприємства; сутність інформаційного забезпечення і сучасні технології 
управління складними виробничими системами; системи управління формуванням 
і використанням трудового потенціалу підприємства; складові системи 
антикризового управління потенціалом підприємства, механізми та інструменти 
протидії кризовим процесам; особливості інноваційного відтворення потенціалу 
підприємства, організаційно-економічне забезпечення вдосконалення і 
впровадження систем управління потенціалом підприємств; 

вміти: оптимізувати структуру потенціалу підприємства; виявити складові 
управління матеріально-технічним потенціалом підприємства; розробити механізм 
і інструменти протидії кризовим процесам; визначити результативність 
використання потенціалу підприємства; проектувати системи управління 
потенціалом на підприємствах. 

Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
8. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: потенціал і розвиток підприємства. 
9. Зміст модуля:  
Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства. 

Оптимізація структури потенціалу підприємства. Парадигма управління 
потенціалом за вартісними критеріями. Інформаційне забезпечення та сучасні 
технології управління складними виробничими системами. Управління 
матеріально-технічним потенціалом підприємства. Система управління 
формуванням та використанням трудового потенціалу підприємства. Управління 
конкурентоспроможністю потенціалу підприємства. Система антикризового 
управління потенціалом підприємства. Механізми та інструменти протидії 
кризовим процесам. Управління результативністю (ефективністю) використання 
потенціалу підприємства. Проектування систем управління потенціалом на 
сучасних підприємствах. Особливості інноваційного відтворення потенціалу 
підприємства з урахуванням системи стратегічних і тактичних цільових орієнтирів. 
Організаційно-економічне забезпечення удосконалення і впровадження системи 
управління потенціалом сучасних підприємств.  

10. Рекомендована література: 
1.  Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства. Навчальний посібник 

для ВНЗ / Бачевський Б.Є., Заблодська І.В., Решетняк О.О. - К.:ЦУЛ, 2009 – 400 с. 
2. Добикіна О.К. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. 

посібник / О.К. Добикіна, В.С. Рижиков, С.В. Касьянюк, М.Є. Кокотько та ін. – К.: 
Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.  

3. Кирилюк Є.М. Економічне оцінювання: навч. посібник / Є.М. Кирилюк. – 
Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 224 с. 

4.  Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства / Хомяков В.І., 
Бакум І.В. – К.: Кондор, 2007. – 400 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 



13. Методи і критерії оцінювання: 
- Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
- Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


