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ВСТУП 
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Управління 

ефективністю підприємства» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 

073 «Менеджмент». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та 

практичні аспекти управління ефективністю підприємства сучасному 

етапі соціально-економічного розвитку, а також основні напрямки та 

шляхи удосконалення управління ефективністю досліджуваного 

господарюючого суб’єкта. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Управління ефективністю 

підприємства» є складовою частиною циклу фундаментальної 

підготовки студентів за спеціальністю «Менеджмент». Вивчення 

курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 

суміжних курсів – «Аналіз господарської діяльності підприємства», 

«Контролінг», «Управління витратами», «Операційний менеджмент», 

«Маркетинг» та «Стратегічний менеджмент», а також цілеспрямованої 

роботи під час вивчення спеціальної літератури, активної роботи на 

лекціях, практичних заняттях та самостійної роботи.  

Анотація 
Дисципліна «Управління ефективністю підприємства» є 

невід’ємною частиною формування професійної компетентності 

студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Дисципліна «Управління 

ефективністю підприємства» направлена на оволодіння теоретичними 

знаннями  стосовно засад управління ефективністю підприємства на 

сучасному етапі соціально-економічного розвитку, а також набуття 

практичних вмінь і навичок щодо удосконалення управління 

ефективністю досліджуваного господарюючого суб’єкта. 

Після вивчення дисципліни студент зможе: здійснювати 

дослідження теоретичних і прикладних аспектів управління 

ефективністю підприємства, оцінити ефективність операційної, 

маркетингової, інвестиційної діяльності підприємства, проаналізувати 

ефективність використання його трудових ресурсів та капіталу, а 

також здійснювати оцінювання соціальної й екологічної ефективності 

діяльності господарюючого суб’єкта, запропонувати та економічно 

обґрунтувати основні напрями підвищення управління ефективністю 

підприємства в сучасних економічних умовах. 
Ключові слова: управління, ефективність, підприємство, показники 

оцінювання, економічна ефективність, екологічна ефективність, 

соціальна ефективність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
Discipline «Enterprise efficiency management» is an integral part of the 

formation of professional competence of students of the specialty 

073 «Management».  

The discipline «Enterprise efficiency management» is aimed at 

mastering the theoretical knowledge concerning the grounds of 

management of the enterprise’ efficiency at the present stage of socio-

economic development, as well as acquiring practical skills and skills in the 

improvement of the efficiency’ management of the investigated economic 

entity. 

After studying the discipline the student will be able to: research the 

theoretical and applied aspects of enterprise efficiency management, 

evaluate the efficiency of operating, marketing, investment activity of the 

enterprise, analyze the efficiency of using its labor resources and capital, as 

well as evaluate of social and environmental efficiency of the economic 

entity, propose and economically substantiate the main directions of 

improving the management of the enterprise efficiency in modern 

economic conditions. 
Key words: management, efficiency, enterprise, evaluation indicators, 

economic efficiency, environmental efficiency, social efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних 
Галузь знань 

Вибіркова 
ECTS – 5 

07 

«Менеджмент» 

Модулів: 2 Спеціальність 

073 

«Менеджмент» 

 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів: 2 
4-й 

Семестри 

Загальна кількість 8 
годин: 150 Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4  

СРС – 7,5 

Рівень вищої 

освіти: 

бакалавр 

26 год. 
Практичні 

26 год. 
Лабораторні 

– 
Самостійна робота 

98 год. 
Вид підсумкового 

контролю:  

екзамен 
 

Примітка 
Питома вага кількості годин аудиторних занять, самостійної й 

індивідуальної роботи у загальній кількості годин становить: 

для денної форми навчання – 34,7% до 65,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Метою викладання дисципліни «Управління ефективністю 

підприємства» є формування у студентів комплексу теоретичних 

знань і практичних навичок із економічного обґрунтування й 

прийняття ефективних управлінських рішень щодо підвищення 

ефективності діяльності підприємства з урахуванням мінливості 

зовнішнього середовища. 

Вивчення курсу «Управління ефективністю підприємства» 

передбачає розв’язання таких завдань: 

- опанування теоретичних та організаційних засад управління 

ефективністю підприємства; 
- ознайомлення із теоретичними концепціями і методиками 

управління ефективністю підприємства, визначення позитивних 
та негативних наслідків їх застосування; 

- використання критеріїв та показників оцінки ефективності 
підприємств, а також вміння застосовувати типовий 
інструментарій управління ефективністю діяльності 
підприємства; 

- оцінювання ефективності операційної, маркетингової діяльності 
підприємства, його трудових ресурсів та капіталу, а також 
ефективності інвестиційної діяльності господарюючого суб’єкта, 
визначення його соціальної й екологічної ефективності та 
формування шляхів і способів управління такою ефективністю; 

- роз’яснення окремих положень управління ефективністю 

підприємства, вирішення дискусійних питань та обґрунтування 

пропозицій щодо його вдосконалення. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати:  

• теоретико-методологічні засади управління ефективністю 

підприємства; 

• види ефективності діяльності підприємства за різноманітними 

класифікаційними ознаками;  

• елементи процесу управління ефективністю підприємства та їх 

взаємозв’язок; 

• теоретичні та практичні положення щодо побудови організаційно-

економічного механізму управління ефективністю підприємства; 

• систему показників для оцінювання ефективності операційної, 

маркетингової діяльності підприємства, його трудових ресурсів та 

капіталу, а також показників оцінювання ефективності інвестиційної 

діяльності господарюючого суб’єкта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• індикатори визначення соціальної й екологічної ефективності 

діяльності підприємства та формування шляхів і способів 

вдосконалення управління такою ефективністю. 

вміти:  
� інтерпретувати ситуацію конкретного підприємства щодо 

питань управління його ефективністю; 
здійснювати дослідження теоретичних і прикладних аспектів 

управління ефективністю;  
� оцінювати ефективність операційної, маркетингової, 

інвестиційної діяльності підприємства, його трудових ресурсів та 
капіталу, а також проводити оцінювання соціальної й екологічної 
ефективності діяльності господарюючого суб’єкта; 

� визначити основні напрями підвищення управління 

ефективністю підприємства в сучасних економічних умовах. 
Основні вміння студенти набувають під час вивчення лекцій, в ході 

практичних занять, а також самостійно при підготовці самостійних 

робіт. У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти 

застосовувати набуті знання у практичній діяльності. 

У результаті вивчення дисципліни «Управління ефективністю 

підприємства» студенти мають отримати ґрунтовні знання із управління 

у сфері підвищення ефективності підприємства, навички самостійного 

творчого мислення, вміння приймати рішення в мінливих умовах 

ринкової економіки, що постійно трансформуються та 

удосконалюються. 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 1. Економічна сутність поняття «ефективність 
підприємства» 

Сутність поняття «ефективність підприємства». Ретроспективні 

аспекти еволюції поняття «ефективність». Аналіз існуючих підходів 

до вивчення ефективності діяльності підприємства. Співставлення 

дефініцій «ефективність» та «результативність», «ефект» та 

«ефективність». Класифікація видів ефективності. Роль та значення 

ефективності підприємства для розвитку економіки країни та суб’єктів 

господарювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2. Концептуальні положення управління ефективністю 
підприємства 

Мета та завдання системи управління ефективністю підприємства. 

Трактування поняття «управління ефективністю». Об’єкт та суб’єкт 

управління ефективністю підприємства. Основні принципи здійснення 

управління ефективністю діяльності підприємств.  
 

Тема 3. Характеристика системи управління ефективністю 
діяльності підприємства  

Вимоги до процесу управління ефективністю діяльності 
підприємства. Класифікація підсистем управління ефективністю. 
Елементи процесу управління ефективністю та їх взаємозв’язок. 
Класифікація різноманітності чинників зростання ефективності. 
Завдання системи управління ефективністю підприємства. Теоретичні 
та практичні положення побудови механізму управління 
ефективністю підприємства. Складові організаційно-економічного 
механізму управління ефективністю діяльності підприємства.  

 

Тема 4. Критерії та показники оцінки ефективності 
підприємств 

Умови здійснення ефективної господарської діяльності. 

Однокритеріальний і багатокритеріальний підходи до вибору 

критеріїв ефективності. Сучасні підходи до управління ефективністю 

підприємств. Еволюція парадигм оцінювання ефективності на основі 

вартості. Вартісно-орієнтований підхід в управлінні ефективністю 

діяльності підприємств.  

 

Тема 5. Значення управління ефективністю підприємств 
Завдання управління ефективністю. Значення діагностування 

результатів діяльності суб’єктів господарювання за допомогою 

показників ефективності діяльності підприємства. Економічні, 

соціальні та екологічні показники ефективності діяльності 

підприємства. Зовнішня і внутрішня ефективність управління. 

Інструменти зовнішнього і внутрішнього управління.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  

 
Тема 6. Управління ефективністю операційної діяльності 

Ефективність операційної діяльності підприємства як міра 
економічності використання ресурсів підприємства (фондів, часу, 

енергії, ресурсів праці, інформації) та їх перетворення у соціально-
економічні результати основної (операційної) діяльності задля 
досягнення цільових параметрів функціонування підприємства. 
Універсальна система показників для оцінювання ефективності 
операційної діяльності. 

 

Тема 7. Управління ефективністю маркетингової діяльності 
підприємства  

Сутність ефективності маркетингової діяльності підприємства. 

Етапи процесу оцінювання ефективності маркетингової діяльності 

підприємства. Кількісні та якісні критеріальні показники ефективності 

маркетингової діяльності підприємства. Показники підсистем 

ефективності маркетингової діяльності підприємства. Управління 

ефективністю маркетингової діяльності підприємства. 

 
Тема 8. Управління ефективністю трудових ресурсів 

підприємства 
Теоретичні підходи щодо ефективності персоналу підприємства, 

визначення моделей та форм управління його використанням. 

Взаємозв’язок між управлінням трудовими ресурсами підприємства та 

питаннями ефективного використання персоналу. Завдання 

управління трудовими ресурсами. Показники ефективності 

використання ресурсів праці.  

 
Тема 9. Управління ефективністю 

капіталу підприємства 
Показники ефективності використання капіталу підприємства. 

Двоїста сутність капіталу, що визначає його як джерело для створення 

продуктивного активного капіталу і як причину виникнення 

зобов'язань підприємства. Аналіз ефективності використання капіталу 

підприємства на основі показників рентабельності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 10. Управління ефективністю інвестиційної діяльності 
підприємства 

Загальна та порівняльна ефективність інвестиційної діяльності. 

Спрямування управління ефективністю інвестиційної діяльності. 

 

Тема 11. Управління соціальною та екологічною ефективністю 
підприємства 

Сутність, роль та значення поняття «соціальної ефективності 

підприємства». Показники соціальної ефективності підприємства. 

Екологічна ефективність як віддзеркалення ощадливого відношення 

підприємства до навколишнього середовища, зменшення тиску 

підприємства на довкілля. Мінімізація впливу діяльності підприємства 

на навколишнє середовище через управління екологічною 

ефективністю підприємства. Взаємозв’язок економічної, соціальної та 

екологічної ефективності. Шляхи вдосконалення управління 

соціальною та екологічною ефективністю підприємства.  
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма навчання 

Усього 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади управління ефективністю 

підприємства 

Тема 1. Економічна 

сутність поняття 

«ефективність 

підприємства» 

10 2 2 
   

6 

Тема 2. Концептуальні 

положення управління 

ефективністю 

підприємства 

13 2 1 
   

10 

Тема 3. Характеристика 

системи управління 

ефективністю діяльності 

підприємства  

13 2 1 
   

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

Тема 4. Критерії та 

показники оцінки 

ефективності 

підприємств  

18 4 4 
   

10 

Тема 5. Значення 

управління ефективністю 

підприємств 
8 2   

   
6 

Разом за змістовим 
модулем 1 

62 12 8    42 

Змістовий модуль 2. Основні напрямки управління ефективністю 

підприємства  

Тема 6. Управління 

ефективністю 

операційної діяльності 
18 4 4 

   
10 

Тема 7. Управління 

ефективністю 

маркетингової діяльності 

підприємства  

16 2 4 
   

10 

Тема 8. Управління 

ефективністю трудових 

ресурсів підприємства 
12 2 2 

   
8 

Тема 9. Управління 

ефективністю 

капіталу підприємства 

14 
2 2 

   10 

Тема 10. Управління 

ефективністю 

інвестиційної діяльності 

підприємства 

12 2 2 
   

8 

Тема 11. Управління 

соціальною та 

екологічною 

ефективністю 

підприємства 

14 2 4 
   

10 

Разом за змістовим 
модулем 2 

88 14 18    56 

Усього годин 150 26 26    98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма навчання 

1 2 3 

1 
Економічна сутність поняття 

«ефективність підприємства» 
2 

2 

Концептуальні положення 

управління ефективністю 

підприємства 

1 

3 

Характеристика системи управління 

ефективністю діяльності 

підприємства 

1 

4 
Критерії та показники оцінки 

ефективності підприємств 
4 

5 
Управління ефективністю 

операційної діяльності 
4 

6 

Управління ефективністю 

маркетингової діяльності 

підприємства  

4 

7 
Управління ефективністю трудових 

ресурсів підприємства 
2 

8 
Управління ефективністю 

капіталу підприємства 
2 

9 

Управління ефективністю 

інвестиційної діяльності 

підприємства 

2 

10 

Управління соціальною та 

екологічною ефективністю 

підприємства 

4 

11 Разом 26 

 
6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Самостійна робота студента полягає у поглибленні знань та умінь з 

усіх тем навчальної дисципліни. Самостійна робота потребує 

опрацювання додаткової навчальної літератури, нормативних 

документів, наукових праць та періодичних ділових видань. 

Виконуючи поставлені завдання, студенти набувають практичних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



навичок щодо застосування інструментарію податкового 

менеджменту. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

26 год. – підготовка до аудиторних занять;  

30 год. – підготовка до контрольних заходів; 

42 год. – опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях.  

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

1 2 3 

1 
Економічна сутність поняття «ефективність 

підприємства» 
6 

2 
 Концептуальні положення управління 

ефективністю підприємства 
10 

3 
Характеристика системи управління 

ефективністю діяльності підприємства 
10 

4 
Критерії та показники оцінки ефективності 

підприємств 
10 

5 Значення управління ефективністю підприємств 6 

6 Управління ефективністю операційної діяльності 10 

7 
Управління ефективністю маркетингової 

діяльності підприємства  
10 

8 Управління ефективністю трудових ресурсів 

підприємства 
8 

9 
Управління ефективністю 

капіталу підприємства 
10 

10 
Управління ефективністю інвестиційної 

діяльності підприємства 
8 

11 
Управління соціальною та екологічною 

ефективністю підприємства 
10 

 12 Разом 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

В процесі проведення лекційних та практичних занять 

використовуються такі методи активного навчання: дискусії; 

тематичні тести; ситуаційні завдання, кейс-задачі, розрахункові задачі. 

При виконанні практичних задач та самостійної роботи 

використовуються засоби комп’ютерної техніки. 

В ході проведення занять використовуються наступні ТЗН: 

• мультимедійні засоби для слайдової презентації лекційного 

матеріалу (у програмі PowerPoint); 

• друковані роздаткові матеріали. 

8.  МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається проведення таких видів контролю: 

• поточний контроль здійснюється за допомогою проведення усного 

та письмового опитування, тестування; 

• підсумковий контроль: екзамен. 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 

контролів з навчальної дисципліни «Управління ефективністю 

підприємства» є: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо). 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-

бальній шкалі. 

Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із 

заокругленням до цілого числа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсум- 

ковий  

тест  

(екза- 

мен) 

С
у

м
а Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

20 40 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 10 Т 11 

4 2 2 10 2 10 7 7 5 5 6 40 100 

Т1, Т2 … Т12 – теми змістових модулів  

 

Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами 

поточного контролю не менше 60 балів. 
 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Управління ефективністю 

підприємства» 

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

3. Презентаційні матеріали 
4. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Управління персоналом» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 

спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Економіка», 

«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання / 

Самолюк Н.М. – Рівне : НУВГП, 2018. 42 с. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/10988 

5. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни 

«Стратегічне управління підприємством» студентами спеціальності 

7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної 

(дистанційної) форми навчання. / Петрук В. А. та Петрук І. Р. Рівне : 

НУВГП, 2013. 51 с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/4450/ 
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12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

1. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/   

2. Державний комітет статистики України  / [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  
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5. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


