
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВК6 
2. Назва: Управління потенціалом підприємства 
3. Тип: вибіркова 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: 
Пахаренко О.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

- виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників 

для обгрунтування управлінських рішень; 

- оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи, лекції з використанням інформаційних технологій. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Менеджмент на 

ринку товарів та послуг», «Лідерство». 
Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: «Обліково-

аналітичні інформаційні системи», «Інноваційний менеджмент». 
12. Зміст курсу: Основи управління потенціалом, його оптимізація. Управління за 

вартісними критеріями. Інформаційне забезпечення. Управління матеріально-технічним, 

трудовим потенціалом та конкурентоспроможністю. Антикризове управління. 

Протидія кризовим процесам. Управління ефективністю використання потенціалу. 

Проектування систем управління. Інноваційне відтворення. Організаційно-економічне 

забезпечення.  
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Кузнєцова Т.В., Красовська Ю.В., Подлевська О.М. Управліня потенціалом 

підприємства: Навчальний посібник – Рівне : НУВГП, 2017. – 196 с. 

2. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – 

Киів : Кондор, 2007. – 400 с. 

3. Федонін О.М., Рєпіна І.М., Олексюк І.М. Потенціал підприємства: формування та 

оцінка. – Київ :КНЕУ, 2003. – 316 с. 

4. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства. – Київ : Центр навчальної 

літератури, 2005. – 352 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. – лекції, 20 год. – практичні заняття, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 

год. 

Методи: лекції та практичні заняття із застосуванням мультимедійних презентацій, 

прикладних комп’ютерних програм, робота в Інтернет, розгляд проблемних ситуацій, 

ділові ігри, кейс-методи, робота у малих групах, тестові завдання 

15. Форми та критерії оцінювання:  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Модульний контроль (40 балів):два модулі по 20 балів. 

Поточний контроль (60 балів): опитування, виконання практичних завдань. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру 

Мова викладання: українська. 

Завідувач кафедри                                                                             Л.Ф. Кожушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: VK6 

2. Title: Enterprise Capacity Management 

3. Type: selective 

4. Higher education level: I (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4 

6. Semester, when the discipline is studied: 1 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Olga 

Pakharenko, Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management 

9. Results of studies: after studying the discipline the student will be able to: 

• identify skills of search, collection and analysis of information, calculation of indicators 

to justify management decisions; 

• assess the legal, social and economic consequences of the organization. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control 

measures, lectures using information technology. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Management of goods and 

services", "Leadership". 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: "Accounting and 

analytical information systems", "Innovation Management". 

12. Course contents: Fundamentals of capacity management, its optimization. Management 

by cost criteria. Information support. Management of material and technical, labor potential and 

competitiveness. Crisis management. Countering crisis processes. Capacity management. 

Design of control systems. Innovative reproduction. Organizational and economic support. 

13. Recommended educational editions: 
1. Kuznetsova T.V., Krasovska Y.V., Podlevska O.M. Enterprise potential management: Textbook 

- Rivne: NUWEE, 2017. - 196 p. 

2. Khomyakov V.I. Management of enterprise potential / V.I. Khomyakov, I.V. Bakum. - Kyiv: 

Condor, 2007. - 400 p. 

3. Fedonin O.M., Repina I.M., Oleksyuk I.M. Enterprise potential: formation and evaluation. - 

Kyiv: KNEU, 2003. - 316 p. 

4. Krasnokutska N.S. The potential of the enterprise. - Kyiv: Center for Educational Literature, 

2005. - 352 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 hours - lectures, 20 hours - practical classes, 78 hours of independent work. Together – 

120 hours. 

Methods: lectures and practical classes with the use of multimedia presentations, computer 

applications, work on the Internet, problem solving, business games, case studies, work in small 

groups, test tasks. 

15. Forms and assessment criteria:    
Evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Modular control (40 points): two modules of 20 points. 

Current control (60 points): survey, practical tasks. 

Final control: credit at the end of the 7th semester. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Head of the department                                                                                      L. Kozhushko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


