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ПОТЕНЦІАЛОМ  
 

ПРІДПРИЄМСТВА 



 Предметом вивчення дисципліни є 

Мета вивчення дисципліни 

 
надання здобувачу освіти таких можливостей та переваг: формування 

теоретичних і практичних знань щодо ефективного управління формуванням, 
функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої 

соціально-економічної системи та відповідних професійних компетентностей. 

УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Обсяг – 4 кредити,  120 
годин, в т.ч.  лекцій – 
20 год., 

практичні та семінарські 
заняття –  20 год., 
самостійна  робота –  

80 год. 

Період навчання −  
магістр, 2 курс , 

3 семестр 

Підсумкова 
форма контролю 

− залік 



Вивчення дисципліни додатково  

сприяє формуванню студентом таких 

компетентностей 

Здатність збирати, 
обробляти,аналізувати 

статистичні дані та 
науково-аналітичні 

матеріали, 
використовувати сучасні 
інформаційні технології 

й економіко-
математичні методи 

для розв’язання 
комплексних 

економічних завдань 

Здатність проявляти 
лідерські навички, 
мотивувати людей, 

працювати у команді 

Здатність застосовувати 
науковий, аналітичний, 

методичний 
інструментарій для 

управління розвитком 
підприємства та його 

потенціалу 

Здатність обґрунтовувати 

управлінські рішення 

щодо розвитку зовнішньо-

економічної діяльності 

суб’єктів господарювання 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні  
блоки: 

• Система управління форму-
ванням та використанням 
трудового потенціалу 
підприємства 

 

• Управління конкуренто-
спроможністю потенціалу 
підприємства 

 

• Механізми та інструменти 
протидії кризовим процесам 

 

• Система антикризового 
управління потенціалом 
підприємства 

 

• Управління результативністю 
використання потенціалу 
підприємства 

 

• Проектування систем управ-
ління потенціалом на сучас-
них підприємствах 

 

• Особливості  інноваційного 
відтворення потенціалу під-
приємства 

•Основи управління  
формуванням і розвит-
ком потенціалу 
підприємства 

 

•Оптимізація структури 
потенціалу 
підприємства 

 

•Парадигма управління 
потенціалом  підприєм-
ства за вартісними 
критеріями 

 

•Інформаційне 
забезпечення та сучасні 
технології управління 
складними виробничи-
ми системами 

 

•Управління 
матеріально-технічним 
потенціалом 
підприємства 



• Лекційний матеріал 

• Дитанційний курс 

•Методичні вказівки та 
завдання для 
семінарських, 

практичних занять, 
поточного та 
підсумкового 

контролю знань і вмінь 
здобувачів вищої 

освіти 

• Методичні рекомендації і 
завдання для 

виконання самостійної 
роботи 

•Робоча програма  
навчальної дисципліни 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 



Кадрове забезпечення 

Кадрове забезпечення 

д.е.н., проф. 
Міценко Н.Г. 



Ми чекаємо на вас!  


