
1. Назва модуля: Стратегічне управління 
2. Код модуля: МУБ_8_ВВ1.1.04 _3 
3. Тип модуля: варіативний  
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

аудиторні години – 30 (лекцій - 14, практичних занять - 16) 
6. Лектор: Подзігун Світлана Миколаівна – кандидат економічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: теоретичні положення, закономірності, принципи і особливості 

формування, розвитку, оцінки та управління потенціалом підприємства; 
уміти: застосовувати методичний інструментарій, прийоми та процедури 

оцінки вартості підприємства та окремих його складових, як основної 
характеристики потенціалу підприємства; оцінювати рівень 
конкурентоспроможності потенціалу підприємства та визначати вартість землі, 
будівель і споруд, машин та обладнання, нематеріальних активів, трудового 
потенціалу і вартість бізнесу в цілому. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: менеджмент 
кореквізити: операційний менеджмент 
10. 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. 

11. Рекомендована література: 
1. Резнік Н.П. Управління потенціалом підприємства: Навч. посібник. – ТОВ 

«Христинівська поліграфія», 2009. – 234 с. 
2. Федонін О. С., Рєпіна I. М., Олексюк О. I. Потенціал підприємства: 

формування та оцінка: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 316 с. 
3. Федонін О. С., Рєпіна I. М., Олексюк О. I. Потенціал підприємства: 

формування та оцінка: Посібник для сам. вивчення дисципліни. – К.:КНЕУ, 
2004.- 368 с. 
12. Форми та методи навчання: самостійна робота, написання звіту. 
13. Методи та критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (70%): усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання 
• Підсумковий контроль (30%, залік): теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання 
14.Мова навчання: українська 



 


