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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Вітчизняні та зарубіжні підприємства мають великий досвід 

економічної діагностики підприємства та її використання для 

підвищення ефективності функціонування підприємства в 

умовах ринку. Програма курсу спрямована на узагальнення 

цього досвіду та адаптацію його до сучасних вітчизняних умов 

господарювання, а також на розвиток практичних навичок 

дослідження конкурентоспроможності підприємства та більш 

ефективного використання потенціалу підприємства та його 

управління у сучасних умовах. Дисципліна поєднує навколо 

проблематики управління потенціалом підприємства три 

ключові для сучасної економічної освіти напрямки: 

1) стратегічний та оперативний менеджмент, націлений на 

зростання поточної та майбутньої ринкової капіталізації фірми, 

– концепція «управління вартістю підприємства»; 2) оцінка 

інвестиційних ризиків, облік їх у інвестиційних розрахунках та 

управління інвестиційними ризиками; 3) використання 

реструктуризації підприємства для підвищення вартості 

майнового комплексу компанії. Водночас не втрачають 

актуальності питання ефективного менеджменту оперативної 

діяльності підприємства, управління активами, у загальному 

аспекті управління потенціалом. 

Мета дисципліни полягає у поглибленні теоретичних та 

прикладних основ управління формуванням та розвитком 

потенціалу підприємства як збалансованої економічної системи. 

Головне завдання курсу – забезпечити поглиблене науково-

практичне освоєння новітніх підходів до управління 

формуванням, функціонуванням, розвитком та 

конкурентоспроможністю потенціалу підприємства, 

результативністю його використання за сучасними соціально-

економічними критеріями, у тому числі за критерієм ринкової 

вартості підприємства, а також методи антикризового 

управління суб'єктами господарювання. 

Внаслідок вивчення дисципліни «Управління потенціалом 

підприємства» передбачається вирішення таких завдань: 

– обґрунтувати необхідність управління формуванням та 
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розвитком конкурентоспроможністю та використанням 

потенціалу підприємства, ознайомити із сучасними підходами 

його реалізації; 

– охарактеризувати найпоширеніші моделі та методи 

визначення потенціалу підприємства, надати практичні навички 

їх використання; 

– визначити особливості управління потенціалом за 

критеріями вартості підприємства; 

– забезпечити опанування механізмів антикризового 

управління потенціалом підприємства; 

– обґрунтувати методику визначення ефективності діяльності 

підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища. 

Предметом курсу «Управління потенціалом підприємства» є: 

– сукупність теоретичних та методичних питань формування 

та інноваційного вдосконалення системи управління 

потенціалом підприємства, яка забезпечує високий рівень 

ефективності всіх сфер та напрямів його виробничо-

господарської та комерційної діяльності; 

– розгляд проблем інтеграційного характеру, пов'язаних із 

структурним розвитком та використанням потенціалу 

підприємства, а також питань координації різних функцій 

підприємництва та вирішення потенційно кризових ситуацій. 

Об'єктом курсу є вдосконалення системи управління 

потенціалом підприємств (вимірювання, планування, оцінка 

ринкової вартості та механізми запобігання кризі). 

Досягнення поставлених цілей та завдань, розвитку 

позначених знань, умінь та навичок, сприятиме самостійна 

робота студентів, виконання ними індивідуальних завдань. 

У результаті вивчення дисципліни та виконання практичних 

завдань студенти набудуть наступних компетенцій: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання за освітньою програмою: 
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ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 
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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вивчення дисципліни студентами повинно починатись з 

ознайомлення з методичними вказівками. При цьому необхідно 

опрацювати рекомендовану літературу. Теми дисципліни 

необхідно вивчати у тій послідовності, яка передбачена 

програмою. З метою самоперевірки потрібно відповісти на 

запитання, розміщені в кінці кожної теми.  

 

Тема 1. Основи управління формуванням і розвитку 

потенціалу підприємства 

 

Мета: зрозуміти економічний зміст поенціалу підприємства, 

необхідність управління ним, основні аспекти та загальну 

модель функціонування системи управління потенціалом 

підприємства.  

Зміст теми. Потенціал підприємства як об’єкт управління. 

Необхідність управління потенціалом підприємства. Управління 

потенціалом підприємтсва на основі графоаналітичного підходу 

«Квадрат потенціалу». Основні аспекти управління потенціалом 

підприємства. Управління реалізацією економічного потенціалу 

фірми. Загальна модель функціонування системи управління 

потенціалом підприємства. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 вміти управляти потенціалом підприємства на основі 

графоаналітичного підходу;  

 засвоїти загальну модель функціонування системи 

управління потенціалом підприємства; 
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 розуміти необхідність управління потенціалом 

підприємства; 

 вміти управляти реалізацією економічного потенціалу 

фірми 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 вміти оцінювати правові, соціальні та економічні 

наслідки управління потенціалом підприємтсва. 

Основні положення.  

Потенціал підприємства (ПП) визначено як економічну 

систему, яка повинна адекватно реагувати зміну внутрішніх та 

зовнішніх чинників. 

Мета – найбільш ефективна реалізація потенціалу, всіх його 

елементів на базі синергетики, з метою забезпечення 

стабільного нарощування ринкової вартості та формування 

гудвілу фірми. 

Внутрішні фактори: всі елементи ПП, їх функціональний 

взаємозв'язок та взаємозалежність, стратегічна перспектива 

розвитку потенціалу. 

Зовнішні фактори: взаємовідносини з постачальниками та 

споживачами, податковими та іншими державними органами, 

попит, конкурентне середовище, час. 

Необхідність керування потенціалом підприємства 

зумовлена цілями функціонування будь-якого підприємства 

(бізнесу): 

1) з макроекономічних позицій – актуальність управління ПП 

насамперед визначається його роллю у збільшенні масштабів 

громадського виробництва, підвищенні якості продукції, 

прискоренні НТП; 

2) з мікроекономічних позицій: 

– необхідність використання глибинних можливостей 

ресурсів, що визначається недостатньою (з точки зору 

альтернативності) опрацюванням прикордонних процесів 

взаємодії ресурсів; 

– забезпечення зростання ринкової вартості фірми та її акцій, 

оскільки таке зростання дозволяє акціонерам (інвесторам) 

отримувати їм найбільш значний прибуток від вкладень у фірму. 
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Управління потенціалом підприємства здійснюється шляхом 

порівняльної комплексної рейтингової оцінки за допомогою 

системи показників (критеріїв) за такими розділами: 

– по першому розділу – «Виробництво, розподіл та збут 

продукції» – необхідно проаналізувати: обсяг, структуру та 

темпи виробництва, фонди виробництва, наявний парк 

оснащення та ступінь його використання, місцезнаходження 

виробництва та наявність інфраструктури, екологію 

виробництва, стан продажу та інші критерії; 

– по другому розділу – «Організаційна структура та 

менеджмент» – дається аналітична оцінка: організації та 

системі управління, кількісному та якісному складу робітників, 

рівню менеджменту та внутрішньофірмової культури; 

– третій розділ – «Маркетинг» – передбачає дослідження: 

ринку, товарів, каналів збуту, інновацій, комунікаційних 

зв'язків, реклами, маркетингових планів та програм; 

– у четвертому розділі – «Фінанси» – аналізується 

фінансовий стан підприємства за допомогою різноманітних 

коефіцієнтів (рентабельності, ефективності, залежності, 

ліквідності та ін.). 

Основні аспекти управління потенціалом підприємства: 

реструктуризація потенціалу, управління активами 

(матеріальними та нематеріальними), управління вартістю 

потенціалу підприємства. 

Управління передбачає ефективне використання еономічного 

потенціалу (ЕП), що означає можливість для підприємства 

одночасно і раціонально використовувати всі наявні ресурси 

досягнення високих кінцевих результатів та задоволення потреб 

замовників якісної продукції. 

Методика оцінки використання ЕП виходить з застосуванні 

системи критеріальних коефіцієнтів у межах структурно-

цільового аналізу. 

Найважливішими структурними коефіцієнтами є: технічна 

будова виробництва (фоноозброєність праці); органічна будова 

виробництва (ефективність використання ресурсів); вартісна 

будова виробництва (ефективність виробництва); дієздатність 

виробничих фондів (частка виробничих фондів, яка бере участь 
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у створенні продукту); середній оборот виробничих фондів 

(кількість оборотів, що здійснюються виробничими фондами); 

фондомісткість чистої продукції (вартість виробничих фондів, 

що припадає на 1 грн. чистої продукції); норма споживання 

(вартість праці, що припадає на 1 грн. чистої продукції); норма 

накопичення (частка прибутку, який підприємство може 

реінвестувати у розвиток виробництва). 

Порядок проведення оцінки використання потенціалу 

включає етапи: розрахунки об'ємних показників діяльності; 

перехід від об'ємних показників до структурних, аналіз їхньої 

динаміки; розрахунки показників потенціалу; оцінка 

використання потенціалу; визначення резервів. 

Оцінка використання ЕП дає змогу обґрунтовано 

передбачити наслідки різних управлінських рішень. 

  

 Питання для самоперевірки знань 

1. Що таке потенціал підприємства? 

2. Яка мета управління потенціалом підприємства? 

3. Які фактори впливають на потенціал підприємтва? 

4. Необхідність керування потенціало підприємтсва з макро- та 

мікроекономічних позицій. 

5. Як здійснюється управління потенціалом підприємства? 

6. Назвіть основні аспекти управління потенціалом 

підприємства. 

7. Які основні структурні коефіцієнти використовуються в 

методиці оцінки економічного потенціалу? 

 

Тема 2. Оптимізація структури потенціалу підприємства. 

 

Мета: зрозуміти структуру та функції елементів потенціалу 

підприємства, суть поняття реструктуризації та оптимізації 

структури. 

Зміст. Структура та функції елементів потенціалу. 

Реструктуризація потенціалу підприємства на основі оцінки 

ринкової вартості. Внутрішні фактори розвитку бізнесу. 

Зовнішні фактори розвитку бізнесу. Оцінка передбачуваного 
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проекту реорганізації потенціалу підприємства.  Оптимізація 

структури потенціалу. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 вивчити структуру та функції елементів потенціалу 

підприємства; 

 розуміти суть поняття реструктуризації потенціалу 

підприємства на основі оцінки ринкової вартості; 

 вміти виконувати оптимізацію структури потенціалу; 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 вміти оцінювати значення внутрішніх та зовнішніх 

факорів розвитку бізнесу;  

 вміти виконати оцінку передбачуваного проекту 

реорганізації потенціалу підприємства. 

Основні положення.  

Процес реструктуризації можна визначити як забезпечення 

ефективного використання потенційних ресурсів, що 

призводить до збільшення вартості бізнесу. 

Головна мета реструктуризації – пошук джерел ефективної 

реалізації та розвитку потенціалу підприємства (бізнесу) на 

основі внутрішніх та зовнішніх факторів. Внутрішні засновані 

на виробленні операційної, інвестиційної та фінансової 

стратегій створення вартості за рахунок власних та позикових 

джерел фінансування; зовнішні – на реорганізації видів 

діяльності та структури потенціалу підприємства. 

Сенс управління ПП, грошовим потоком та вартістю 

підприємства полягає у створенні нової вартості. 

Створення нової вартості передбачає: виявлення 

конкретних чинників, що визначають її зміну; розробку на їхній 
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основі стратегій збільшення вартості; послідовне 

цілеспрямоване здійснення цих стратегій. 

Внутрішні чинники розвитку: часовий фактор; обсяги 

реалізації; собівартість реалізованої продукції; співвідношення 

постійних та змінних витрат; маржа валового прибутку; власні 

оборотні кошти; основні засоби; співвідношення власних та 

позикових коштів у структурі капіталу підприємства; вартість 

залучення капіталу. 

Перші сім факторів безпосередньо впливають на величину 

грошового потоку, останні два – на ставку дисконту. 

Вплив на ті чи інші фактори (управління вартістю) 

здійснюється за конкретними стратегіями розвитку потенціалу 

підприємства: операційні, інвестиційні та фінансові. 

При цьому застосовуються два підходи: лідерство за 

витратами та диференціація. Перший підхід полягає 

насамперед у суворому контролі за витратами підприємства та 

максимальному підвищенні ефективності виробництва, другий – 

у концентрації зусиль підприємства на виробництві та реалізації 

продукції, що не має конкуруючих аналогів. 

Зовнішні чинники розвитку: купівля (продаж) активів, 

підрозділів; злиття і поглинання; види діяльності щодо 

збереження корпоративного контролю. 

Стратегічна мета – підвищення вартості акціонерного 

капіталу з допомогою зміни структури активів; акумуляція 

коштів на основних напрямках розвитку бізнесу та збереження 

корпоративного контролю. 

Реорганізація акціонерного товариства може бути здійснена 

у формі злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення. 

Основні напрямки процесу реструктуризації: стратегічна, 

реорганізація у разі неплатоспроможності (банкрутства) 

підприємства, реорганізація з метою запобігання загрозі 

захоплення або збереження власності та контролю. 

У разі реструктуризації оцінка передбачуваного проекту 

реорганізації передбачає аналіз сумісності фірм, що 

об'єднуються: аналіз сильних та слабких сторін учасників угоди; 

прогнозування ймовірності банкрутства; аналіз операційного 

(виробничого) та фінансового ризиків; оцінка потенціалу зміни 
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чистих грошових потоків; попередня оцінка вартості 

підприємства, що реорганізується. 

Оцінюючи передбачуваний проект реорганізації, необхідно 

скласти прогноз майбутніх грошових потоків, які 

передбачається отримати після завершення угоди. 

Синергетичний ефект – перевищення вартості об'єднаних 

компаній після злиття в порівнянні з сумарною вартістю 

компаній до злиття, або додана вартість об'єднання. Синергія 

може виявлятися у двох видах: прямій та непрямій. 

Пряма вигода – збільшення чистих грошових потоків 

реорганізованих підприємств. 

Непряма вигода – збільшення ринкової вартості акцій чи 

зміна мультиплікатора Ц/П. 

Можливі наслідки реструктуризації на прибутковість 

акціонерного капіталу розраховуються за такими параметрами: 

зміна прибутку на акцію, виходячи з мінового співвідношення, 

зміна мультиплікатора Ц/П як індикатора можливих 

короткострокових перспектив, розміри компаній, що 

об'єднуються. 

Питання для самоперевірки знань 

1. Що таке реструктуризація підприємтсва? 

2. Яка мета реструктуризації підприємства (бізнесу)? 

3. Назвіть внутрішні та зовнішні чинники розвитку 

підприємства (бізнесу). 

4. Основні напрямки процесу реструктуризації. 

5. Що таке синергетичний ефект? 

6. Назвіть можливі наслідки реструктуризації. 

 

Тема 3. Парадигма управління потенціалом за 

вартісними критеріями 

Мета: зрозуміти зміст концепції управління вартістю 

підприємства та практичне застосування оцінки бізнесу в 

управлінні вартістю підприємства. 

Зміст. Філософія вартості у діяльності та розвитку сучасних 

підприємств. Зміст концепції управління вартістю підприємства. 

Типи проектів, які визначають ринкову вартість компанії. 

Практичне застосування оцінки бізнесу в управлінні вартістю 
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підприємства. Організація системи управління вартістю. 

Критерії ринкової вартості у діяльності підприємства. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 зрозуміти зміст концепції управління вартістю 

підприємства; 

 вказати типи проектів, які визначають ринкову 

вартість компанії; 

 зазначити критерії ринкової вартості у діяльності 

підприємства; 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 пояснити практичне застосування оцінки бізнесу в 

управлінні вартістю підприємства;  

 зрозуміти значення організації системи управління 

вартістю. 

Основні положення.  

Суть концепції управління вартістю підприємства зводиться 

до такого: з погляду акціонерів (інвесторів) фірми управління 

нею має бути націлене забезпечення зростання ринкової 

вартості фірми та її акцій. 

З точки зору впливу різних факторів на рівень ринкової 

вартості акцій економіка ділиться на два сектори — 

«традиційну» і «нову» економіку. 

«Традиційна економіка» — це ті галузі, в яких на ринкову 

вартість акцій, що належать до цих галузей компаній, 

вирішальний вплив мають вже зароблені, піддані аудиту і 

показані в опублікованих фінансових звітах прибутки. 

У «новій», як правило, високотехнологічній економіці, на 

ринкову вартість акцій фірм, що належать до неї, вирішальний 
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вплив має підтверджена інформація, що свідчить про реальні 

перспективи отримання відповідними компаніями істотних 

майбутніх прибутків. 

Інвестиційні проекти з розробки та впровадження нових 

видів продукції (товарів, послуг), а також нових технологічних 

процесів та обладнання називаються інноваційними проектами. 

Проекти з реорганізації (ширше — реструктуризації) 

компанії. Змістом подібних проектів зазвичай служать заходи 

щодо злиття з постачальниками покупних ресурсів, фірмами- 

власниками збутових та дилерських мереж, злиття з 

постачальниками комплементарних продуктів, що доповнюють 

основну продукцію фірми у споживанні; поглинання 

постачальників покупних ресурсів, збутовиків та виробників 

комплементарних продуктів; виділення дочірніх фірм, які 

залучатимуть капітал для розвитку вигідного бізнесу або 

початку нової справи; поділу та об'єднання та ін. 

З погляду фінансових характеристик зазначених проектів їх 

можна кваліфікувати як: капіталомісткі (з великими 

стартовими інвестиціями та тривалим інвестиційним процесом); 

некапіталомісткі, з коротким терміном окупності. 

Прикладом практичного застосування концепції управління 

вартістю підприємства може бути те, яким чином слід 

вибудовувати систему фінансування та менеджменту в фірмах, 

що заново засновуються, якщо вони створюються для реалізації 

досить серйозних інноваційних проектів (у «проектних 

компаніях»). В цьому випадку: 

1. Інноваційна монополія створює за ними надійну 

перспективу отримання значних майбутніх прибутків та/або 

закріплення клієнтури з метою отримання ще більш надійних 

прибутків від повторного продажу закріпленої клієнтурі. 

2. Якщо для подальшого розгортання technology-push-

орієнтованого інноваційного проекту знову знадобиться 

зовнішнє фінансування, до нього (у ту фірму, в руках якої на той 

час виявиться освоєна справа, тобто створений для нього 

майновий комплекс) можна за тією ж схемою знову залучати не 

лише довгострокових, але й короткострокових інвесторів. 
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Питання для самоперевірки знань 

1. Розкрийте суть концепції управління вартістю 

підприємства. 

2. Що таке «традиційна» та «нова» економіка? 

3. Чим відрізняються інвстиційні проекти від проектів з 

реорганізації (реструктуризації)? 

4. Охарактеризуйте капіталомісткі та некапіталомісткі 

проекти. 

5. Наведіть приклад практичного застосування концепції 

управління вартістю підприємства. 

 

Тема 4. Інформаційне забезпечення та сучасні технології 

управління складними виробничими системами 

Мета: вивчити структуру та функції інформаційного 

забезпечення управління потенціалом підприємства та сучасні 

технології управління складними виробничими системами. 

Зміст. Основи інформаційного забезпечення системи 

управління потенціалом. Призначення та завдання 

організаційно-виробничого потенціалу підприємства. 

Автоматизація управління потенціалом підприємства. 

Особливості методів реінжинірингу та CALS-технологій. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 вивчити основи інформаційного забезпечення 

системи управління потенціалом підприємства; 

 зрозуміти призначення та завдання організаційно-

виробничого потенціалу підприємства; 

 вказати особливості методів реінжинірингу та CALS-

технологій для розрахунку економічного потенціалцу 

підприємства; 
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ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 пояснити мету та завдання автоматизації управління 

потенціалом підприємства. 

Основні положення. 

Ефективне функціонування потенціалу підприємства, який є 

сукупністю потенційно можливих і використовуваних 

підприємством ресурсів, може бути досягнуто за допомогою 

відповідного організаційного механізму. Цей механізм має 

забезпечити: |залучення різних видів ресурсів; раціональне 

вкладення цих ресурсів у новостворені матеріальні та 

нематеріальні активи; відшкодування вкладених ресурсів за 

рахунок чистого прибутку та амортизаційних відрахувань, 

причому відшкодування має здійснюватися з нормою 

рентабельності не нижче за середньоринкову прибутковість 

капіталу. 

У сучасних умовах для підвищення потенціалу діючого 

підприємства та перетворення його на високотехнологічне 

використовуються методи реінжинірингу, які створюють основу 

для переходу підприємства до CALS-технологій (Continuous 

Acquisition anal Life Cycby Support) безперервного постачання та 

підтримки життєвого циклу. 

Система CALS включає підсистеми безперервного 

постачання на підприємство різних видів ресурсів та підтримки 

життєвого циклу продукції, що виробляється. Вона інтегрує в 

єдине ціле такі підсистеми, як CIM (Computer Integrated 

Manufacturing) та підсистему ERP (Enterprise Resource Planning). 

Підсистема CIM – це інтегроване комп'ютеризоване 

виробництво. Підсистема ERP забезпечує ефективне 

планування ресурсів, що застосовуються для підприємства. 

Інформаційна система підприємства охоплює такі сфери 

діяльності підприємства, як логістика постачання та збуту, 

транспортна та виробнича логістика, сфера зберігання сировини, 

матеріалів та готової продукції тощо. 

При розробці інформаційної системи управління доцільно 

орієнтуватися на застосування CASE (Computer Aided 

Software/System Engineering) – технологію. 
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Наприклад, для цілей аналізу існуючих бізнес процесів може 

бути ефективно використано такий засіб CASE, як BPwin. Воно 

дозволяє розробити інформаційну модель інвестиційного 

процесу, спрямованого на збільшення потенціалу підприємства 

та перетворення чинного підприємства на високотехнологічне 

підприємство. 

Для створення системи даних може бути використаний такий 

інструмент, що широко застосовується в інформаційних 

технологіях, як ERwin. Цей інструмент дозволяє спочатку 

описати логічні взаємозв'язки між даними, що 

використовуються в системі оцінки ефективності, а потім за 

допомогою економіки математичних моделей показати механізм 

формування показників ефективності у процесі створення та 

подальшого використання потенціалу підприємства. 

Інструментальні засоби CASE-технологій можуть бути 

використані при управлінні процесами формування як усього 

підприємства, так і окремих складових цього потенціалу, у тому 

числі інноваційної, виробничої та організаційної. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Розкрийте роль організаційного механізму в ефективному 

функціонуванні потенціалу підприємства. 

2. Вкажіть практичне застосування методів реінжинірингу 
для підвищення потенціалу діючого підприємства. 

3. Вкажіть сфери застосування інформаційної системи 

підприємства. 

4. Наведіть приклади застосування інструментальних засобів 

CASE-технологій на діючому підприємстві. 

 

Тема 5. Управління матеріально-технічним потенціалом 

підприємства 

Мета: вивчити основи управління матеріально-технічним 

потенціалом підприємства, зокрема матеріальними потоками та 

інтелектуальною власністю. 

Зміст. Потенціал розвитку техніко-технологічної бази 

підприємства. Поняття про необоротні активи підприємства та 

управління ними. Управління матеріальними потоками 
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виробничої системи підприємства. Управління інтелектуальною 

власністю та нематеріальними активами підприємства. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 отримати поняття про потенціал розвитку техніко-

технологічної бази підприємства; 

 знати, що таке необоротні активи підприємства та та 

основи управління ними; 

 вказати особливості управління матеріальними 

потоками виробничої системи підприємства. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 оцінити вплив управління інтелектуальною 

власністю та нематеріальними активами 

підприємства на його економічний потенціал. 

Основні положення. 

У загальному вигляді активи – це економічні ресурси, все те, 

що має підприємство і що необхідно для його функціонування. 

Управління активами включає: управління необоротними 

активами; управління оборотними активами; оптимізацію 

складу активів. 

Необоротні активи: основні засоби, незавершене 

будівництво та нематеріальні активи, а також амортизаційні 

відрахування. Для оцінки майна застосовуються вихідні дані, що 

характеризують його балансову вартість.  

Механізм управління активами включає: управління 

структурою та вартістю основних засобів; управління вартістю 

незавершеного будівництва (якщо воно є); управління вартістю 

нематеріальних активів; управління амортизаційною політикою 

підприємства. 
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Нематеріальні активи включають: права на результати 

інтелектуальної діяльності (промислову власність), права, що 

випливають із патентів на винаходи, промислові зразки, 

свідоцтва на корисні моделі, товарні знаки та знаки 

обслуговування, але не самі патенти, ліцензії чи програмні 

документи, а використовувані підприємством; організаційні 

витрати, результати закінчених НДДКР; ділову репутація 

підприємства (гудвілл). 

Зі складу нематеріальних активів виведено: права, що 

випливають з авторських та інших договорів на твір науки, 

літератури, мистецтва та об'єкти суміжних прав; права на «ноу-

хау», тобто незапатентований виробничий досвід. 

У процесі діяльності підприємства внаслідок зносу 

відбувається зменшення первісної вартості основних засобів та 

нематеріальних активів та формується їх залишкова вартість – 

амортизація основних засобів. 

Незавершене будівництво є частиною виробничого 

потенціалу підприємства. При цьому у складі незавершеного 

будівництва присутні не лише пасивна складова основних 

засобів, а й придбане технологічне обладнання: аванси, видані 

під постачання матеріальних цінностей та виконання БМР, а 

також витрати на створення об'єктів інтелектуальної власності. 

У механізмі управління нематеріальними активами важливу 

роль відіграє оцінка їхньої зношеності. З цією метою можна 

застосувати коефіцієнт зношення – відношення нарахованої 

амортизації основних засобів за період часу до первісної 

вартості основних засобів. Цей коефіцієнт особливо важливий 

для високотехнологічних підприємств, де є значна частка 

сучасного технологічного устаткування. Якщо коефіцієнт 

зношення прагне до збільшення, це свідчить про зменшення 

виробничого потенціалу внаслідок його зношеності. Тому 

необхідно вживати заходів щодо оновлення парку машин, 

обладнання, техніки тощо шляхом придбання та постачання, 

створення технологічних інновацій, придбання ліцензованих 

угод з розробниками тощо. 

Вартість інтелектуальної власності відіграє важливу роль у 

ринковій вартості компаній. Конкурентоспроможна продукція 
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виробляється з використанням інноваційних технологій на 

устаткуванні, яке експлуатувалося не більше 3 – 5 років. 

Відповідно до чинних правил бухгалтерського обліку, 

майнові права на результати інтелектуальної діяльності, 

отримані підприємством з використанням бюджетних коштів, не 

амортизуються. Витрати виконання ДКР за рахунок бюджетних 

коштів не капіталізуються. 

Об'єкти інтелектуальної власності враховуються на балансі 

підприємства або як нематеріальні активи або як витрати 

майбутніх періодів. 

Управління нематеріальними активами підприємства є 

цілеспрямована зміна їх складу і вартості, тобто управління 

сутнісно спрямоване на оптимізацію їх структури. Це 

передбачає вибір стратегії амортизації нематеріальних активів; 

розробку та реалізацію заходів щодо придбання чи продажу 

підприємством окремих елементів нематеріальних активів. 

Оптимізація структури нематеріальних активів 

виконується з урахуванням виконання вимог нормативних 

документів та фінансових можливостей підприємства.  

Стратегічною метою управління нематеріальними активами 

підприємства має бути підвищення вартості власного капіталу 

акціонерної вартості, а також покращення фінансово-

економічних показників його діяльності. 

Крім однокритеріальної оптимізації нематеріальних 

активів, застосовується багатокритеріальна оптимізація 

структури нематеріальних активів. При цьому враховується як 

дохідність діяльності підприємства, так і приватні критерії, 

наприклад, рівень доходу фахівців, зайнятих створенням 

об'єктів інтелектуальної власності. 

Питання для самоперевірки знань 

1. Що таке активи підприємства? 

2. Розкрийте суть поняття «управління активами». 

3. Що входить до складу матеріальних активів підприємства? 

4. Розкрийте економічну суть коефіцієнта зношення. 

5. В чому суть управління нематеріальними активами 

підприємства? 
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Тема 6. Система управління формуванням та 

використанням трудового потенціалу підприємства 

Мета: вивчити основи управління матеріально-технічним 

потенціалом підприємства, зокрема матеріальними потоками та 

інтелектуальною власністю. 

Зміст. Сутність та аналітична характеристика трудового 

потенціалу підприємства. Особливості вартісної оцінки 

трудового потенціалу. Ефективність використання трудового 

потенціалу. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

• розуміти сутність та аналітичну характеристику 

трудового потенціалу підприємства; 

• вивчити особливості вартісної оцінки трудового 

потенціалу. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

• вміти оцінювати ефективність використання трудового 

потенціалу на підприємстві. 

Основні положення. 

Трудовий (кадровий) потенціал – це сукупність здібностей та 

можливостей кадрів забезпечувати досягнення цілей 

довгострокового розвитку підприємства. 

У трудовому потенціалі підприємства виділяють групи, які 

грають різну роль процесі досягнення цілей підприємства: 

працівники, що визначають цілі розвитку підприємства; 

працівники, що розробляють кошти досягнення цілей 

(технології, науково-дослідні розробки, нову продукцію); 

працівники, які організують процес створення засобів 

досягнення цілей; працівники, які безпосередньо створюють 
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засоби досягнення мети; працівники, які обслуговують процес 

створення засобів досягнення мети. 

Основні складові, що формують трудовий потенціал 

підприємства: оплачувана праця найманих працівників зі 

створення товарів чи послуг, що реалізуються над ринком; 

створена оплачуваною працею інтелектуальна власність (ноу-

хау, таємниця виробництва, патенти), що відображаються у 

балансі підприємства, але не призначені на продаж як товар; 

створювана працівниками підприємства, але неоплачувана 

інтелектуальна власність, така як ідеї бізнесу, ділових зв'язків та 

іміджу співробітників; організаційна культура підприємств – це 

система винагород та способи їх поділу, унікальні цінності для 

цієї організації моделі комунікацій, структура влади та її 

компетенції. 

Ці особливості допомагають описувати кадровий потенціал 

за допомогою кількісних та якісних показників. До кількісних 

показників відносять: чисельність працівників; професійно-

кваліфікаційний склад працівників; статевий та віковий склад 

працівників; середній вік; стаж роботи на підприємстві та на 

займаній посаді; рівень руху кадрів; укомплектованість штату 

підприємства. До якісних показників відносяться: індивідуально-

кваліфікаційний потенціал працівника – це професійні 

характеристики, що визначаються відповідно до 

кваліфікаційних довідників; індивідуально-професійні 

характеристики, до яких належать професійний досвід, 

соціально-психологічні особливості працівника, 

конкурентноздатність працівника; соціально-психологічні та 

організаційні параметри групової динаміки – соціально-

психологічний клімат у колективі, згуртованість, організаційна 

культура та цінності підприємства. 

Зміна величини кадрового потенціалу відбувається за рахунок 

руху кадрів, зміни кваліфікації (підвищення чи зниження), зміни 

мотивації працівників, виникнення конфліктних ситуацій у 

колективі. 

Вартісна оцінка кадрового потенціалу – це етап формування 

та оцінки сукупного потенціалу підприємства і є процесом 
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визначення величини кадрового потенціалу у вартісному 

вираженні. 

Мета вартісної оцінки кадрового потенціалу: визначення 

ступеня впливу кадрового потенціалу на підвищення або уцінку 

ринкового та сукупного потенціалу підприємства; визначення 

ступеня впливу кадрового потенціалу на інвестиційну 

привабливість підприємства; визначення обсягу витрат на 

реструктуризацію кадрового потенціалу у разі банкрутства, 

антикризового управління чи інноваційного проектування. 

Виділяють два найбільш поширені підходи до оцінки 

вартості кадрового потенціалу: видатковий; прибутковий. 

Відповідно до видаткового підходу вартість кадрового 

потенціалу є сукупність фактичних витрат на його створення. 

До них відносять фактичну заробітну плату; витрати 

забезпечення умов праці; оплату соціального забезпечення; ціну 

компенсації (це визначення витрат, пов'язаних із заміною всіх 

працівників). 

Крім того, визначити вартість кадрового потенціалу за 

допомогою видаткового підходу можна за способом можливої 

собівартості, використання якого базується на проведенні 

внутрішнього аукціону, де лотами є всі працівники, а покупцями 

– начальники відділів. 

Прибутковий підхід визначення вартості кадрового 

потенціалу – оцінка реальної вигоди, яку має підприємство від 

праці працівника. І тут вартість кадрового потенціалу дорівнює 

капіталізації частини прибутку, що генерується цією працею. 

Якісні показники кадрового потенціалу оцінюються в балах 

чи коефіцієнтах за допомогою кадрового аудиту; методом 

експертних оцінок; асесмент центру. 

Кадровий аудит включає соціометричні обстеження, 

психодіагностичні процедури та кваліфікаційне шестування 

членів колективу. Соціометричні обстеження дозволяють 

виявити позитивних чи негативних лідерів за різними 

критеріями. За допомогою психодіагностичних процедур 

будують профіль особи працівника, визначають його 

організаторські здібності. За допомогою кваліфікаційного 

тестування визначається рівень професійних знань, практичних 
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умінь та навичок працівників. За результатами кадрового аудиту 

розробляються поправочні коефіцієнти, що підвищують чи 

знижують вартість підприємства. 

Метод експертної оцінки – вибирається група експертів, 

яким надається якісно-кількісна характеристика кадрового 

потенціалу підприємства. Кожен експерт анонімно формує свою 

індивідуальну оцінку впливу кадрового потенціалу вартість 

об'єкта. Далі здійснюється обробка індивідуальних оцінок та 

формується групова оцінка. 

Метод асессменту центру заснований на спостереженні 

спеціально навчених асессорів (оцінювачів) за поведінкою 

робітників, які оцінюються. У реальних робочих ситуаціях або 

під час виконання ними різних завдань асесор фіксує дії 

робітників та кваліфікує дії робітників на позитивних та 

негативних. Внаслідок цього працівник отримує підсумкову 

бальну оцінку. На основі індивідуальних оцінок формуються 

висновки щодо загального рівня кадрового потенціалу 

підприємства. 

Ефективність використання трудового потенціалу можна 

визначати як співвідношення результату, який характеризує 

ступінь досягнення мети, до кількості і якості реалізованих 

здібностей персоналу з його досягненнями. Ефективність 

використання кадрового потенціалу можна розглядати із двох 

позицій: ефективність роботи безпосередньо персоналу 

підприємства; ефективність управління формуванням та 

реалізацією кадрового потенціалу. 

Виділяють три основні системи показників ефективності 

кадрового потенціалу: 1) заснована на кінцевих результатах 

діяльності підприємства, яка включає показники собівартості, 

об'єму виробництва, виручки від реалізації, рівня 

рентабельності, якості, терміну окупності інвестицій; 

2) заснована на результативності, якості та складності трудової 

діяльності і включає показники продуктивності праці, темпів 

зростання продуктивності та заробітної плати, фонду оплати 

праці, витрат робочого часу, відсотку нестачі, трудомісткості, 

чисельності працівників; 3) заснована на формах і методах 

роботи з персоналом і включає показники плинності кадрів, 
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рівня кваліфікації персоналу, рівня трудової дисципліни, 

соціальної та вікової структури персоналу, витрат на 

управління, привабливості праці, психологічного клімату в 

колективі. 

Комплексний показник ефективності використання 

кадрового потенціалу розраховується шляхом результату 

окремих показників, заснованих на тій чи іншій системі 

критеріїв. 

Питання для самоперевірки знань 

1. Що таке трудовий (кадровий) потенціал підприємства? 

2. Назвіть групи трудового потенціалу підприємства. 

3. Вкажіть основні складові, що формують трудовий 

потенціал підприємства. 

4. Назвіть кількісні та якісні показники для оцінки кадрового 

потенціалу. 

5. За допомогою який підходів можна визначити вартість 

кадрового потенціалу підприємства? 

6. Назвіть методи, за допомогою яких можна визначити 

якісні показники кадрового потенціалу. 

 

Тема 7. Управління конкурентоспроможністю потенціалу 

підприємства 

Мета: вивчити основні етапи управління 

конкурентоспроможністю потенціалу підприємства на основі 

визначення показників оцінки конкурентоспроможності. 

Зміст. Необхідність та основні етапи управління 

конкурентоспроможністю потенціалу. Визначення 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Показники 

оцінки конкурентоспроможності потенціалу. Основні складові 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності потенціалу 

підприємства і управлінські механізми їх реалізації. Чинники 

впливу конкурентоспроможність потенціалу. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 зрозуміти необхідність та основні етапи управління 

конкурентоспроможністю потенціалу; 

 вивчити методологію визначення 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства; 

 зрозуміти економічні сутність показників оцінки 

конкурентоспроможності потенціалу. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

 оцінити вплив основних складових стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності потенціалу 

підприємства і управлінські механізми їх реалізації; 

 з’ясувати, які чинники впливають на 

конкурентоспроможність потенціалу підприємства. 

Основні положення. 

У ринкових умовах вважається, що найбільш значущим із 

системи стратегічних цілей діяльності підприємства є мета, 

щоб забезпечити максимум ринкової вартості підприємства та 

його бізнесу. Для того, щоб досягти цієї мети, необхідно 

здійснити сукупність дій, спрямованих на забезпечення високої 

конкурентоспроможності підприємства. 

З позиції системного підходу поняття 

конкурентоспроможність сприймається як система 

взаємозалежних елементів, які мають багаторівневу ієрархічну 

структуру.  

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 

визначається методом, що базується на теорії ефективної 

конкуренції. У основі методу лежить оцінка чотирьох критеріїв 

конкурентоспроможності. До першої групи включено показники 

ефективності виробничого потенціалу (ЕПП), до другої групи 

включено показники ефективності фінансового потенціалу 

(ЕФП) – коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт 

ліквідності, коефіцієнт оборотності обігових коштів. До 

третьої групи включено показники маркетингового потенціалу 
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(ЕМП) – рентабельність продажів, коефіцієнт затоварення 

готової продукцією, коефіцієнт завантаження виробничих 

потужностей, коефіцієнт ефективності реклами та способів 

стимулювання збуту. Четверта група характеризує 

конкурентоспроможність товару (КТ). 

Підтримка високої конкурентоспроможності означає, що 

ресурси підприємства застосовуються настільки продуктивно, 

що в результаті воно виявляється більш прибутковим, ніж його 

основні конкуренти. Необхідно відслідковувати зміни, що 

проходять в умовах господарювання і проводити відповідні 

перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації 

товарів: зміни товарної політики; впровадження нових 

технологій; диверсифікація виробництва; перетворення 

організаційно-правового статусу підприємства; модернізація 

форм збуту продукції; вихід на нові ринки; створення нових 

виробництв. 

Важливим моментом у проведенні перетворень щодо 

підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства 

є вибір моменту здійснення з так званого циклу конкурентної 

переваги фірми (КПФ). 

Найбільш підходящим моментом для початку проведення 

перетворень є етап зрілості, коли КПФ досягає максимуму та 

спостерігається стабільність у конкурентному становищі фірми. 

Однак цей момент може виявитися дещо запізнілим. Тому 

вважається, що перетворення необхідно проводити раніше при 

вході в стадію «зростання», причому зміни повинні 

пов'язуватися з прийнятою підприємством стратегією. 

Усі чинники, що впливають конкурентоспроможність 

потенціалу підприємства можна розділити на великі групи: 

зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів входять: 

діяльність державних владних структур (вплив податкової 

політики на прибуток підприємств, можливість використання 

кредитів на вигідних для підприємства умовах, зміна курсу 

національної валюти; господарська кон'юнктура різних ринках; 

розвиток родинних та підтримуючих галузей; параметри попиту 

(стабільний, нестабільний попит). 
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Внутрішні фактори конкурентоспроможності: діяльність 

керівництва та апарату управління підприємства; система 

технологічного оснащення; сировина, матеріали та 

напівфабрикати (комплексне постачання матеріалів, безвідходне 

виробництво, втрати); збут продукції – його обсяг та витрати 

реалізації, розумна збутова політика, завоювання ринку). 

Важливим чинником підвищення конкурентоспроможності 

підприємства є максимізація можливостей підприємства, які 

відрізняють його конкурентів. Ця максимізація 

ґрунтуватиметься на проведенні технологічної політики. У чому 

вона – постійне внесення ноу-хау у технологію виготовлення 

своєї продукції, що дозволяє підприємству стати лідером у 

випуску цієї продукції; забезпечення високої якості продукції; 

забезпечення постачання продукції вчасно. 

Важливе значення забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства має вивчення конкурента. Необхідно 

використовувати чотири діагностичні компоненти, які 

використовуються при аналізі конкурента: що являє собою 

конкурент; цілі його діяльності (поточні та майбутні); форми 

володіння власністю; можливості конкурента (виробничі 

фінансові і т.д.) 

У ході аналізу власних можливостей підприємства 

необхідно встановити його сильні та слабкі сторони у таких 

сферах: трудові ресурси, матеріальна база, технологія, 

управління, становище на ринку, фінанси. Цей аналіз ведеться 

за спеціальним переліком питань.  

Зіставлення показників діяльності підприємства з 

конкурентом зручно проводити в табличній формі за такими 

показниками (для прикладу): обсяг виробництва; обсяг 

продажів; асортименти; частка досліджуваного товару у 

загальному обсязі виробництва його в країні; активи 

підприємства; чистий прибуток; амортизаційні відрахування; 

довгострокова заборгованість; короткострокова заборгованість; 

обсяг капіталовкладень; відрахування на фонди; показник норми 

прибутку на капітальні вкладення; середні витрати виробництва; 

розмір оборотних засобів; зміна організаційної структури. 
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Визначення сильних та слабких сторін діяльності разом з 

іншими видами аналізу створює передумови для розробки 

стратегії розвитку підприємства та, зокрема, стратегії 

конкуренції. 

Питання для самоперевірки знань 

1. Що таке активи підприємства? 

2. Розкрийте суть поняття «управління активами». 

3. Що входить до складу матеріальних активів підприємства? 

4. Розкрийте економічну суть коефіцієнта зношення. 

5. В чому суть управління нематеріальними активами 

підприємства? 

 

Тема 8. Система антикризового управління потенціалом 

підприємства 

Мета: вивчити основні компоненти системи антикризового 

управління потенціалом підприємства та технологію 
антикризового управління на основі аналізу проблем 
антикризового управління. 

Зміст. Кризовий стан як прояв негативних явищ в діяльності 

підприємства. Сутність антикризового управління. Класифікація 

проблем антикризового управління. Технологія антикризового 

управління та діагностика криз. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

• зрозуміти сутність антикризового управління 

підприємством; 

• вміти класифікувати проблеми антикризового 

управління за ступенем впливу на економіку підприємства; 

• засвоїти етапи технології антикризового управління 

підприємтсвом та можливої діагностики криз. 
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ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

• аналізувати причини кризового стану як прояву 

негативних явищ в діяльності підприємства. 

Основні положення. 

Потенціал підприємства може перебувати у стані стабільного 

функціонування, економічного зростання, сталої стадії 

виробництва та, нарешті, у стані кризи (банкрутства). 

Закономірність виникнення підйому та спаду кризових 

ситуацій та банкрутств проявляється в періодичному виникненні 

кризових ситуацій в усіх стадіях життєвого циклу підприємства 

і в певній математичній тривалості циклів. 

Природним завданням управління підприємством та її 

потенціалом є недопущення передкризового становища.  

Передкризовий стан економіки підприємства означає стійке 

падіння темпів зростання виробництва та зниження його 

ефективності. Причинами цього можуть бути як зовнішні 

впливи (порушення традиційних господарських зв'язків, падіння 

попиту, висока конкуренція з боку іноземних фірм тощо), так і 

внутрішні фактори (недоліки та прорахунки в управлінні 

виробничою, інвестиційною, фінансово-кредитною сферами 

діяльності підприємства). 

Банкрутство підприємства у загальносвітовій практиці 

визначається як нездатність задовольнити вимоги щодо оплати 

товарів (послуг), включаючи нездатність забезпечити 

обов'язкові платежі до бюджету та позабюджетних фондів. 

Розробкою заходів щодо переведення підприємства в нову 

траєкторію розвитку, виходу його з передкризового та 

кризового стану займається антикризове управління. В рамках 

загальноприйнятого управління необхідно зосередити зусилля 

на такі методи управління, які забезпечують вихід із кризи, а в 

умовах банкрутства працюють у системах санації 

(оздоровлення) і зовнішнього управління. 

Антикризове управління – це управління, в якому в результаті 

запланованих заходів передбачаються несприятливі наслідки 

кризи, проводиться аналіз його симптомів, вживаються заходи 
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щодо зниження негативних наслідків кризи та використання її 

факторів для подальшого сталого розвитку організації. 

Створення системи антикризового управління включає 

вирішення наступних проблем, які можна об'єднати у чотири 

групи: 

перша група – включає проблеми розпізнання передкризових 

ситуацій; 

друга група пов'язана з ключовими сферами життєдіяльності 

організації та, насамперед, з методологічними проблемами 

життєдіяльності; 

третя група проблем передбачає диференціацію технологій 

керування, у загальному вигляді це проблеми прогнозування 

криз та варіантів поведінки соціально-економічних систем 

(СЕС) у кризовій ситуації, проблеми пошуку необхідної 

інформації та розробки управлінських рішень, до цієї групи 

включаються також проблеми аналізу та оцінки кризових 

ситуацій, а також проблеми розробки інноваційних стратегій на 

виведення системи з кризи; 

четверта група проблем включає конфліктологію та 

селекцію персоналу. 

Крім того, до системи антикризового управління 

включаються проблеми інвестування антикризових заходів, 

маркетингу, а також проблеми банкрутства та санації 

підприємства. 

Гнучкість потенціалу фірми – це здатність потенціалу 

переходити з одного продуктивного функціонального стану до 

іншого з мінімальними втратами і витратами при виконанні 

чергового завдання або нової функції. Необхідно виділити 

здатність потенціалу реагувати на зміну параметрів сировини та 

матеріалів, на зміну конструкторсько-технологічних 

характеристик продукції та обсягів її виробництва.  

Розрізняють кілька груп гнучкості виробничого потенціалу: 

перша група гнучкості – тверда технологія виробництва, 

коли він технологічне устаткування призначається виготовлення 

однієї деталі; 

друга група гнучкості – технологія виробництва, яка 

перебудовується, при цьому обладнання внаслідок деякого 
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перекомпонування або заміна окремих елементів може 

використовуватися для виготовлення нового виробу групи 

виробів; 

третя група гнучкості – технологічні процеси, що 

переналагоджуються, і відповідне обладнання для одночасного 

випуску декількох груп деталей. 

четверта група гнучкості – гнучка технологія виробництва 

та устаткування, пристосоване високого рівня автоматизації. 

Гнучкість потенціалу оцінюється також повним обсягом 

заходів, необхідних для переналагодження виробництва на 

випуск нової продукції та тими кількісними та якісними змінами 

виробничих потужностей, які при цьому потрібні. 

Поняття гнучкості за умов антикризового управління 

поширюється як на виробничий потенціал, так і на трудовий 

потенціал, тобто на персонал підприємства. Гнучке антикризове 

управління персоналом передбачає як традиційні форми роботи 

(планування, підбір, комплектацію і розстановку кадрів), так і 

сукупність заходів соціально-психологічного, морального 

характеру (демократичний стиль управління, толерантність до 

недоліків людей, використання їх індивідуальних 

особливостей). 

Технологія антикризового управління – це комплекс заходів, 

що послідовно здійснюються, спрямованих на попередження, 

профілактику, подолання кризи, зниження рівня її негативних 

наслідків. 

Технологічна схема антикризового управління включає такі 

етапи: створення спеціалізованої робочої групи (команди); 

перевірка доцільності та своєчасності проведення заходів з 

антикризового управління; розробка управлінських рішень 

антикризового характеру. Їм передують збирання інформації та 

аналіз ситуації. 

Питання для самоперевірки знань 

1. Назвіть причини періодичного виникнення кризових 

ситуацій у діяльності підприємств. 

2. Що означає поняття «передкризовий стан економіки 

підприємства»? 
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3. В чому полягає сутність системи антикризового 

управління підприємством? 

4. Розкрийте економічні суть поняття гнучкості потенціалу 

фірми. 

5. Назвіть етапи технологічної схеми антикризового 

управління підприємством. 

 

Тема 9. Механізми та інструменти протидії кризовим 

процесам 

Мета: вивчити принцип дії механізму антикризового 

управління та його інструментарій з урахуванням стратегії та 

тактики протидії кризовим процесам на підприємстві. 

Зміст. Механізм антикризового управління та його дія. 

Інструментарій антикризового управління. Стратегія та тактика 

протидії кризовим процесам. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

• зрозуміти сутність механізму антикризового управління 

підприємтсвом та принцип його дії; 

• знати основні компоненти інструментарію 

антикризового управління. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

• вміти розробляти стратегічні та тактичні заходи протидії 

кризовим процесам на основі аналізу економіки підприємства. 

Основні положення. 

Система антикризового управління повинна мати особливі 

властивості, які можна назвати інструментами протидії 

кризовим ситуаціям: гнучкість та адаптивність; схильність до 

посилення неформального управління, мотивація інтересу, 

терпіння, впевненості; «диверсифікація» управління, пошук 
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найбільш прийнятних типологічних прийомів ефективного 

управління у складних ситуаціях; зниження централізму для 

забезпечення своєчасного ситуаційного реагування на 

проблеми, що виникають; посилення інтеграційних процесів, які 

дозволяють концентрувати зусилля та ефективніше 

використовувати потенціал компетенції. 

Дія механізму антикризового управління проявляється в: 

орієнтуванні на антикризові заходи; економії ресурсів; 

недопущенні помилок; обережності; установках на оптимізм та 

впевненість, соціально-психологічну стабільність діяльності; 

ініціативності у вирішенні проблем та пошуку найкращих 

варіантів розвитку; корпоративності, взаєморозуміння, пошуку 

та підтримці інновацій; глибокому аналізі ситуацій; 

професіоналізм. 

Стиль антикризового управління повинен характеризуватись 

такими особливостями: професійною довірою; 

цілеспрямованістю; антибюрократичністю; дослідним підходом; 

самоорганізацією. 

Механізм антикризового управління реалізується у 

відповідних функціях: передкризове управління; управління в 

умовах кризи; управління виходом із кризи; стабілізація хитких 

ситуацій (забезпечення керованості ними); мінімізація витрат та 

втрачених можливостей; своєчасне прийняття рішень. 

Під час створення механізму антикризового управління 

доцільно використовувати такі теоретичні рекомендації: 

1. У розвитку будь-якого управління, у тому числі й 

антикризового, є дві його протилежності: інтеграція та 

диференціація, які перебувають у діалектичному зв'язку.  

2. Важливою деталлю в механізмі антикризового управління 

є з'єднання формального та неформального управління. 

3. Система антикризового управління включає цільовий 

вибір найбільш ефективної стратегії та тактики, необхідних для 

конкретної ситуації та конкретного підприємства. 

В даний час визначилося дві найбільш поширені тактики: 

захисна тактика заснована на проведенні заощаджуючих 

заходів, основою яких є скорочення всіх витрат з виробництва 

та збуту продукції, змісту основних фондів та персоналу; 
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наступальна тактика передбачає проведення не так 

оперативних, як стратегічних заходів.  

У той самий час відбувається зміна чи зміцнення керівництва 

підприємства, здійснюються комплексний аналіз та оцінка 

ситуації, за необхідності коригується мотивація, основні засади 

діяльності підприємства. Тим самим змінюється стратегія 

управління. 

Питання для самоперевірки знань 

1. Які ви знаєте інструменти протидії кризовим ситуаціям? 

2. В чому проявляється дія механізму антикризового 

управління? 

3. Назвіть функції механізму антикризового управління. 

4. Які стратегічні та тактичні заходи в рамках антикризового 

управління застосовуються на підприємстві? 

 

Тема 10. Управління результативністю (ефективністю) 

використання потенціалу підприємтсва 

Мета: вивчити механізм управління результативністю 

(ефективністю) використання потенціалу підприємства, зокрема 
управління грошовими потоками. 

Зміст. Поняття припливу та відтоку грошових коштів 

підприємства. Механізм управління грошовими потоками на 

підприємстві. Розрахунок грошових потоків за видами 

діяльності та в цілому по підприємству. Чистий прибуток як 

джерело фінансових ресурсів підприємства. Перетворення 

звітності підприємства про прибуток в управлінську форму. 
Розрахунок варіанту ціни, що забезпечує підприємству 

достатній прибуток. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 
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• зрозуміти сутність поняття припливу та відтоку 

грошових коштів підприємства; 

• знати принцип дії механізму управління грошовими 

потоками на підприємстві; 

• вміти виконувати розрахунок грошових потоків за 

видами діяльності та в цілому по підприємству; 

• перетворювати звітність підприємства про прибуток в 

управлінську форму. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

• оцінити значення чистого прибутку як джерела 

фінансових ресурсів підприємства; 

• виконувати розрахунок варіанту ціни, що забезпечує 

підприємству достатній прибуток. 

Основні положення. 

Стратегічною метою функціонування підприємства є 

отримання прибутку та здійснення заходів щодо забезпечення її 

максимізації. Прибуток відображає різницю між доходами від 

операційної та позареалізаційної діяльності з одного боку та 

поточними витратами з іншого боку. 

Для оцінки ефективності використання потенціалу 

підприємства необхідно отримання чистих грошових потоків. 

Загалом ці потоки є різниця між отриманими (притоки) і 

виплаченими (відпливи) підприємством грошима за певний 

період. Припливи і відпливи коштів відбивають рух як 

фінансових ресурсів, які враховуються при розрахунку 

прибутку, так і тих фінансових ресурсів, які за розрахунку 

прибутку до уваги не приймаются. До таких фінансових 

ресурсів відносяться: інвестиційні витрати, податкові платежі, 

штрафи, пені, потоки позикових та авансованих коштів. 

Для управління потоками коштів пропонується 

використовувати інструмент бюджетування. При складанні 

бюджетів рух коштів відбивається за видами діяльності 

підприємства. При цьому виконується розрахунок притоку та 

відтоків грошових коштів, розрахунок чистого грошового 

потоку та складається платіжний календар. Завдання цього 
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документа у недопущенні «касових розривів», тобто 

незбалансованості у часі притоку та відтоків коштів. 

Наявність платіжного календаря дозволяє виявити джерела 

надходжень та напрями використання коштів, визначити 

причини нестачі чи надлишку коштів, можливість скорочення та 

ліквідації дебіторської заборгованості і перетворення їх у 

реальні грошові надходження. 

Коефіцієнт інкасації відображає частку очікуваних 

грошових надходжень від погашення споживачами товарного 

кредиту у відповідному періоді часу, що не збігається з 

моментом реалізації продукції. Використання коефіцієнтів 

інкасації дозволяє планувати потоки коштів підприємства з 

урахуванням надходжень коштів від продажу продукції в кредит 

у попередніх періодах діяльності підприємства. 

Для розрахунку потоків коштів використовується прямий і 

непрямий метод. При цьому виділяється основна, інвестиційна 

та фінансова діяльність підприємства. 

Прямий метод розрахунку потоку коштів заснований на 

аналізі руху грошових коштів за рахунками підприємства, цей 

метод дозволяє: показати основні джерела припливу та напрями 

відтоку коштів; оцінити достатність коштів, необхідні платежів 

за поточними зобов'язаннями підприємства; встановити 

взаємозв'язок між виручкою від продукції і надійшла сумою 

коштів. З цього методу підприємство складає форму фінансової 

звітності, що називається «Звіт про рух коштів». 

Непрямий метод розрахунку потоків коштів заснований на 

аналізі статей бухгалтерського балансу підприємства та звіту 

про його прибутки та збитки. Цей метод дозволяє: показати 

взаємозв'язок між різними видами діяльності підприємства; 

встановити співвідношення між чистим прибутком та змінами в 

активах підприємства за звітний період часу. 

У складі притоку грошових коштів за основною діяльністю 

враховуються: чистий прибуток від продукції; амортизаційні 

відрахування від вартості основних засобів; нематеріальні 

активи; погашення дебіторської заборгованості; надходження 

від продажу бартеру; аванси, що погашені від покупців. 
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У складі відтоків коштів за основною діяльністю 

враховуються: платежі за рахунками постачальників та 

підрядників; виплати заробітної плати; відрахування до 

бюджету та позабюджетних фондів; сплата відсотків за 

кредитами; відрахування на соціальну сферу. 

У складі притоку грошових коштів з інвестиційної 

діяльності враховуються: продаж основних засобів та 

нематеріальних активів підприємства; повернення інших 

фінансових вкладень. 

У складі відтоків коштів з інвестиційної діяльності 

враховуються: придбання підприємством основних засобів та 

нематеріальних активів; -капітальні вклади; довгострокові 

вкладення. 

У складі притоку грошових коштів з фінансової діяльності 

враховуються: короткострокові кредити та позики; 

довгострокові кредити та позики; надходження від емісії акцій 

та цільового фінансування. 

У складі відтоків грошових коштів у фінансовій діяльності 

враховуються: повернення короткострокових кредитів та позик; 

повернення довгострокових кредитів та позик; виплата 

дивідендів; погашення векселів. 

Ключовою характеристикою ефективності діяльності 

підприємства на певному тимчасовому відрізку, пов'язаному зі 

створенням, висвітленням та використанням різних інновацій, є 

величина чистого прибутку. Це та частина прибутку, що 

залишається у розпорядженні підприємства та є джерелом 

збільшення власного капіталу. Підприємство самостійно 

визначає механізм використання чистого прибутку. 

Для повноцінного аналізу діяльності підприємства та 

ефективності управління його потенціалом необхідне 

перетворення стандартного звіту про прибутки та збитки 

підприємства в управлінську форму. Процес перетворення 

включає кілька операцій: показники, розраховані у стандартній 

формі про прибутки та збитки наростаючим підсумком, 

необхідно перевести у показники, визначені за інтервал аналізу; 

у складі чистого виторгу підприємства необхідно виділити 

величину маржинального доходу. 
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Вкладення фінансових ресурсів у підвищення якості 

продукції дозволить підприємству сформувати престижний 

рівень цін, що дозволяє освоїти сегмент ринку з вищим рівнем 

доходів покупців. 

Величину прибутку, одержувану підприємством від 

реалізації продукції, можна довести до рівня підприємств-

конкурентів у вигляді заходів внутрішнього і зовнішнього 

порядку: необхідне вдосконалення технології, що виводиться на 

ринок продукції; зниження функціональних знижок оптовим 

покупцям, які часто виступають як посередники. 

Питання для самоперевірки знань 

1. Поясніть різницю між прибутком та чистими грошовими 

потоками. 

2. Що таке притік і відтік грошових коштів? 

3. Як здійснити перетворення стандартного звіту про 

прибутки та збитки підприємства в управлінську форму? 

4. Які заходи внутрішнього і зовнішнього порядку для 

збільшення прибутк у ви знаєте? 

5. Який економічний зміст коефіцієнта інкасації? 

 

Тема 11. Проектування систем управління потенціалом 

на сучасних підприємствах 

 Мета: вивчити основні принципи проектування систем 

управління потенціалом на сучасних підприємствах. 

Зміст. Теоретичні основи проектування систем управління 

потенціалом. Технологія проектування систем управління 

потенціалом. Оцінка якості систем управління потенціалом 

підприємства. 
Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 
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• вивчити теоретичні основи проектування систем 

управління потенціалом підприємства; 

• визначити основні етапи технології проектування систем 

управління потенціалом. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

• вміти виконувати оцінку якості систем управління 

потенціалом підприємства. 

Основні положення. 

Структуру та процеси управління виробничим потенціалом 

підприємства можна представити як складну систему взаємодії 

керуючої та керованої систем у вигляді схеми. 

Керуюча система (суб'єкт управління) представлена 

функціональними підрозділами підприємства, які виконують 

функції керівництва та регулювання процесами накопичення, 

розвитку та залучення виробничого потенціалу до господарської 

діяльності. 

Система, що керується (об'єкт управління) представлена 

елементами виробничого потенціалу підприємства, тобто 

сукупністю техніко-технологічних, матеріальних, трудових, 

інтелектуальних та інших ресурсів, що знаходяться в 

розпорядженні підприємства.  

Організація управління виробничим потенціалом 

підприємства включає у собі комплекс заходів, вкладених у 

регламентацію дій апарату управління по залученню та 

ефективному використанню у процесі виробництва сукупності 

наявних для підприємства ресурсів у межах забезпечення 

результативної господарської діяльності і досягнення певних 

целей. 

Базовими компонентами методології організації управління 

виробничим потенціалом підприємства є теоретичні основи 

(базові теоретичні установки), базові технології прийняття та 

реалізації рішення та базові оцінки ефективності системи 

управління виробничим потенціалом підприємства. 

Як мету управління виробничим потенціалом підприємства 

можна визначити забезпечення строгого виконання плану 

підприємства з випуску товарів та послуг, необхідних ринком, у 
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запланованій номенклатурі, відповідної якості, у встановлені 

терміни, використовуючи при цьому раціональні схеми 

витрачання сукупності наявних виробничих ресурсів на основі 

застосування прогресивної технології, ефективних методів 

організації виробництва, праці та управління. 

Реалізація сформульованої мети конкретизується шляхом 

вирішення наступних завдань: раціональне (економічне) 

використання ресурсної бази, ефективне використання трудових 

ресурсів, створення сприятливих умов для впровадження 

новітньої техніки та технології, своєчасне та якісне узгодження 

цілей та організація безперервного контролю за результатами 

господарської діяльності. 

Основні наукові підходи, що використовуються в управлінні 

виробничим потенціалом: системний підхід – базується на 

комплексному вивченні виробничого потенціалу як сукупності 

взаємопов'язаних елементів; комплексний підхід – ґрунтується на 

розгляді проблем управління у їхньому взаємозв'язку та 

взаємозалежності; динамічний підхід – розглядає виробничий 

потенціал у динамічному розвитку, що виявляє причинно-

наслідкові зв'язки та супідрядності; відтворювальний підхід – 

заснований на організації управління виробничим потенціалом з 

погляду його постійного відновлення відповідно до цілей 

підприємства та вимог виробництва; процесний підхід – 

управління виробничим потенціалом є сукупність безперервних 

взаємопов'язаних дій (управлінських функцій); нормативний 

підхід – встановлює нормативи управління з усіх підсистем  

виробничого потенціалу; ситуаційний підхід – заснований на 

визначенні поняття ситуації, під якою розуміється конкретний 

набір обставин, що впливають у часі на всі підсистеми 

підприємства. 

Ефективне управління виробничим потенціалом має 

включати використання інструментів динамічного, 

адаптаційного та синергетичного підходів. 

Динамічний підхід дозволяє досліджувати виробничий 

потенціал промислового підприємства у діалектичному 

розвитку з урахуванням безперервності дії причинно-

наслідкових зв'язків та підпорядкованості. 
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Адаптаційний підхід заснований на використанні 

можливостей, що розширюються, і розглядає застосування 

адаптаційних механізмів зміни виробничого потенціалу 

підприємства. 

Синергетичний підхід розглядається як логічне продовження 

системного підходу та надає менеджерам промислових 

підприємств нові можливості для здійснення ефективної 

управлінської діяльності. 

Принципи управління – це основні правила, що визначають 

стратегію управління виробничим потенціалом підприємства.  

1. Принцип планомірності та пропорційності управління 

вимагає виконання умови пропорційності розвитку всіх 

структурних складових виробничого потенціалу та сукупності, 

що утворюють його ресурсів. 

2. Принцип наукової обґрунтованості управління означає 

використання законів у суспільному розвиткові, наукових 

методів і форм управління, що базуються на результатах аналізу 

науково-технічної, економічної та правової інформації. 

3. Принцип ефективності управління полягає у здійсненні 

процедури вибору оптимального (раціонального) рішення серед 

їх альтернативної множини з метою вироблення управлінського 

рішення, що забезпечує найкращі результати за найменших 

витрат. 

4. Принцип управління цілями наголошує на забезпечення 

співробітництва між членами трудового колективу, постійне 

вдосконалення умов праці, розвиток персоналу. 

5. Принцип поділу праці, сутність якого полягає у 

спеціалізації виконання певних функцій, пов'язаних з 

управлінням виробничим потенціалом підприємства. 

6. Принцип співвідношення централізації та децентралізації 

визначає для кожної конкретної ситуації оптимальний обсяг 

влади з урахуванням здібностей керівника, що координує 

діяльність цього сегмента. 

7. Принцип сумісності полягає в тому, що механізм 

управління виробничим потенціалом може бути сформований у 

тісному взаємозв'язку з іншими складними функціонально-
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цільовими підсистемами управління підприємством та 

враховувати їхній спільний розвиток на єдиній основі. 

8. Принцип зворотнього зв'язку – це постійний контроль 

результатів управління виробничим потенціалом промислового 

підприємства. 

9. Принцип розвитку передбачає, що механізм управління 

підприємством як цілісною системою має враховувати загальні 

тенденції у розвитку виробничого потенціалу, зокрема 

підвищення складності технологічних процесів управління. 

10. Принцип конкуренції спрямований на виявлення найбільш 

оптимальних та ефективних напрямів соціально-економічного 

розвитку. 

Методи управління – це інструменти цілеспрямованого на 

виробничий потенціал підприємства у межах досягнення 

поставлених цілей та завдань. 

1. Адміністративні та організаційно-правові методи 

реалізуються через нормативно-директивні та методичні 

документи підприємства (накази, розпорядження, інструкції, 

статути та ін.), а також стратегію його розвитку.  

2. Економічні методи управління виходять із використання 

економічних законів у суспільному розвиткові. 

3. Соціально-психологічні методи управління впливають на 

персонал підприємства та реалізуються через такі прийоми як 

роз'яснення, переконання, позитивний приклад, критика, 

гласність морального заохочення, підтримка та ін. 

Функції управління – це вид управлінської діяльності, який 

визначається конкретними прийомами (методами) і 

спрямований на виконання заходів щодо управління об'єктом. 

До них відносяться організація виробництва, планування 

(прогнозування, моделювання, програмування), координація, 

мотивація, контроль та облік виконання поставлених завдань, 

маркетинг. 

Обов'язковою умовою здійснення процесу управління 

виробничим потенціалом є інформаційне забезпечення, що 

включає процеси збору і переробки необхідної інформації для 

прийняття об'єктивних управлінських рішень.  
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Питання для самоперевірки знань 

1. Вкажіть основні компоненти структури управління 

виробничим потенціалом підприємства. 

2. Яка мета і завдання управління виробничим потенціалом 

підприємства? 

3. Назвіть основні наукові підходи, що використовуються в 

управлінні виробничим потенціалом. 

4. Які ви знаєте принципи управління виробничим 

потенціалом підприємства? 

5. Назвіть методи та функції управління виробничим 

потенціалом підприємства. 

 

Тема 12. Особливості інноваційного відтворення 

потенціалу підприємства з урахуванням системи 

стратегічних і тактичних цільових орієнтирів 

Мета: вивчити особливості інноваційного відтворення 

потенціалу підприємства з урахуванням системи стратегічних і 

тактичних цільових орієнтирів. 

Зміст. Показники оцінки організаційно-технічного рівня 

виробничого потенціалу та їх характеристика. Оцінка 

виробничої потужності підрозділів та підприємства в цілому. 

Порядок розрахунку виробничої потужності окремої 

організаційно-виробничої структури підприємства. 
Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

• знати показники оцінки організаційно-технічного рівня 

виробничого потенціалу та їх характеристику; 

• вміти виконувати розрахунок виробничої потужності 

окремої організаційно-виробничої структури підприємства. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 
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• вміти оцінювати виробничу потужність підрозділів та 

підприємства в цілому. 

Основні положення. 

Якщо підприємству бракує виробничих потужностей чи вони 

перебувають у низькому організаційно-технічному рівні, тоді 

визначається можливість створення нових потужностей. По суті 

ці дії можна розглядати як перетворення чинного потенціалу 

підприємства та створення такого виробничого потенціалу, 

який може забезпечити як конкурентоспроможність продукції, 

так і підприємство в цілому. 

Оцінка величини та організаційно-технічного рівня як 

існуючого, так і новоствореного виробничого потенціалу, 

засноване на використанні системи показників, що складається з 

трьох груп показників: показники, що дають вартісну оцінку 

величини та структури виробничого потенціалу підприємства; 

показники, що характеризують технічний рівень та ефективність 

використання технічного обладнання; показники, що 

характеризують рівень використовуваних підприємством 

технологічних процесів. 

Показники першої групи характеризують частку загальної 

вартості майна підприємства – таких складових виробничого 

потенціалу як кошти, незавершене будівництво, нематеріальні 

активи, виробничі запаси тощо. 

При збільшенні наявного у підприємства потенціалу 

особлива увага має приділятися створенню та придбанню 

об'єктів інтелектуальної власності, перетворенню цих об'єктів на 

нематеріальні чи оборотні активи, формуванню 

автоматизованих організаційно-виробничих структур – аналіз 

показників другої групи. 

При аналізі використовуваних підприємством технологічних 

процесів (третя група показників) розраховується такі 

показники, як рівень виробничої диверсифікації, коефіцієнт 

гнучкості та продуктивності технологічного обладнання, 

визначається середній вік технологічних процесів, що 

використовуються, встановлюється рівень їх технічної 

оснащеності. 
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Під виробничою потужністю розуміють здатність 

структурних підрозділів або підприємства загалом до випуску 

продукції заданої номенклатури, необхідних обсягів та 

встановлених показників якості. 

Розрахунок виробничої потужності окремої організаційно-

виробничої одиниці підприємства проводиться в наступній 

послідовності: визначається число одиниць основного 

устаткування кожної групі технологічного устаткування цеху й 

у кожної групи розраховується ефективний фонд часу роботи; 

для кожної позиції виробленої підприємством продукції 

визначається програма випуску та розраховується сумарна 

трудомісткість виробництва продукції з кожної групи 

технологічного устаткування; для кожної групи технологічного 

обладнання розраховується її пропускна спроможність; за 

результатами виконаних розрахунків вибирається провідна 

група технологічного устаткування; визначається виробнича 

потужність організаційно-виробничої структури; на підставі 

зазначеного вище зіставлення розраховуються коефіцієнти 

завантаження; з урахуванням отриманих значень названих 

коефіцієнтів розробляються заходи щодо усунення 

недовантаження та перевантаження обладнання у цеху. 

Підприємство використовує процесні та організаційні 

інновації, для усунення перевантаження обладнання поряд із 

технологічними інноваціями повинні бути використані 

управлінські інновації, спрямовані на підвищення якості 

обслуговування обладнання та підвищення ефективності 

управління виробничими процесами, а також виробництво 

нових видів продукції (продуктові інновації). 

Обов'язково мають бути враховані фінансові витрати. 

Йдеться про ресурси, які враховуються у зміні вартості таких 

елементів як основні засоби, нематеріальні активи, сировину, 

матеріали, витрати майбутніх періодів тощо. 

Важливим фактором, що впливає на величину виробничого 

потенціалу підприємства, є місцезнаходження його виробничих 

потужностей по відношенню до постачальників сировини, 

матеріалів, комплектуючих та інших видів ресурсів, а також по 

відношенню до покупців продукції.  
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Досліджуються такі характеристики як надійність 

забезпечення підприємства ресурсами, вартість ресурсів, що 

споживаються, а також аналізуються взаємини підприємства з 

постачальниками ресурсів, умови оплати за матеріальні ресурси, 

що поставляються, включаючи термін і форми оплати, що 

надаються підприємству знижки і т.д.  

У процесі використання створеного підприємством 

виробничого потенціалу формуються такі показники 

ефективності діяльності як величина собівартості та параметри 

якості продукції, що виробляється. 

Питання для самоперевірки знань 

1. З якою метою виконується перетворення чинного 

потенціалу підприємства? 

 

2. Які ви знаєте показники оцінки величини та організаційно-

технічного рівня виробничого потенціалу? 

3. Вкажіть послідовність розрахунку виробничої потужності. 

4. Які види інновацій застововуються для усунення 

перевантаження обладнання? 

5. Які фактори впливають на величину виробничого 

потенціалу підприємства? 

 

Тема 12. Організаційно-економічне забезпечення 

удосконалення і впровадження системи управління 

потенціалом сучасних підприємств 

Мета: вивчити основні принципи та методи організаційно-

економічне забезпечення удосконалення і впровадження 

системи управління потенціалом сучасних підприємств. 

Зміст. Формування та реалізація корпоративних цілей 

удосконалення управління потенціалом. Ефективність 

управління потенціалом підприємства. Особливості 

впровадження систем управління потенціалом на сучасних 

підприємствах. 
Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

• розуміти принципи формування та реалізації 

корпоративних цілей удосконалення управління потенціалом 

підприємтва; 

• знати особливості впровадження систем управління 

потенціалом на сучасних підприємствах. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації: 

• вміти оцінювати ефективність управління потенціалом 

підприємства. 

Основні положення. 

Процес удосконалення управління потенціалом підприємства 

складається з таких етапів: діагностика підприємницького 

потенціалу підприємства, стану його організації та системи 

управління; вияв проблем щодо рівня організації управління; 

розробка концепції удосконалення управління потенціалом 

підприємства; розробка нової системи управління згідно з 

виробленою концепцією удосконалення управління 

потенувалом підприємства; планування процесу удосконалення 

управління підприємницьким потенціалом; виконання 

розроблених програм і контроль; контроль якості та корекція 

впроваджених удосконалень. 

Провідною ідеєю концепції ефективності управління 

потенціалом підприємства є необхідність гармонійного 

розвитку підприємства, що передбачає орієнтацію на поєднання 

інтересів субєктів господарювання, споживачів і суспільства в 

цілому на підставі інтегрування економічних, екологічних та 

соціальних пріоритетів розвитку. Ефективність управління 

потенціалом – це система заходів, що грунтується на 

стратегічній орієнтації як компоненті філософії підприємства та 

має спрямованість на досягнення цільових орієнтирів у 

перспективі, забезпечяення сталого розвитку, 

конкурентоспроможності та довготривалого успіху 

підприємства. 
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Основні принципи ефективності управління потенціалом 

підприємства: соціальної відповідальності, інтегративності 

економічного потенціалу підприємства та здатносте персоналу 

до ефективного використання ресурсів, інноваційності, 

екогармонійності та економічності. 

Основним призначенням організаційних механізмів є 

формування й посилення організаційного потенціалу компанії. 

Формування організаційного потенціалу досягається 

проектуванням структури компанії, організацією діяльності 

компанії відповідно до встановлених цілей, організацією 

управління, реструктуризацією і реорганізацією відповідно до 

змін потерб суспільства, розвитком мотивації. 

Організаційні механізми можуть бути організаційно-

структурними, організаційно-технічними, організаційно-

економічними, організаційно-адміністративними та 

комплексними. 

Організаційна структура показує сферу відповідальності 

кожного працівника і його взаємин з іншими працівниками 

структурних підрозділів. Найбільш популярні сучасні 

організаційні структури управління потенціалом підприємства – 

бюрократична (лінійна), інтегральна (функціональна), 

дивізіональна та матрична. 

Питання для самоперевірки знань 

1. Назвіть етапи процесу вдосконалення управління 

потенціалом підприємства. 

2. Що таке ефективність управління потенціалом 

підприємства? 

3. Назвіть принципи ефективності управління потенціалом 

підприємства. 

4. Чим досягається формування організаційного потенціалу 

компанії? 

5. Які сучасні організаційні структури управління 

потенціалом підприємства вам відомі? 
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2. ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1) Алгоритм порівняльної рейтингової оцінки потенціалу 

підприємства може бути представлений у вигляді послідовності 

наступних дій. 

1. Вихідні дані подаються у вигляді матриці (аіj), тобто 

таблиці, де рядками записані номери показників (i = 1, 2, 3,..., n), 

а стовпцями – назви підприємств (j = 1, 2, 3,..., m). 

2. По кожному показнику визначається найкраще значення та 

здійснюється ранжування підприємств із визначенням зайнятого 

ними місця. 

3. Для кожного підприємства визначається сума місць (Р), 

отриманих у ході ранжирування. 

4. Трансформуємо отриману під час ранжирування суму 

місць (Р) у довжину вектора, що утворює квадрат потенціалу 

підприємства. 

Квадрат потенціалу підприємства має чотири зони відповідно 

до розділів (k), які застосовані в розглянутій системі показників, 

та чотири вектори (В), які утворюють його. 

Знаходимо довжину вектора, що створює квадрат потенціалу 

підприємства. 

5. Визначивши довжину всіх векторів, будуємо квадрат 

потенціалу підприємства та робимо відповідні висновки. 

 

2) Величина економічного потенціалу підприємства може 

бути виражена через показник потенційного прибутку, що 

характеризує взаємозв'язок економічного та виробничого 

потенціалів: mn = m '(Пф + m N) / (s +1), 

де mn - потенційний прибуток; 

m' - норма чистого доходу; 

Пф - величина виробничих фондів; 

m - фактичний прибуток; 

N - норма накопичення; 

s - вартісна будова виробництва. 

Узагальнену характеристику потенційні можливості 

підприємства отримують через коефіцієнт потенційних 

можливостей КВП, який визначається як відношення 

потенційного прибутку до фактичного: 
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КВП = m' / m 

На величину КВП впливають два фактори: рентабельність 

продукції та структурна модель діяльності. 

 

Приклад 

Визначити показник потенційного прибутку, коефіцієнт 

потенційних можливостей та коефіцієнт ефективності реалізації 

потенціалу фірми за такими показниками: 

Показники 

1 Норма чистого прибутку 0.7 

2 Середньорічна вартість ОПФ 25000 тис. грн. 

3 Прибуток фактичний 12000 тис. грн 

4 Норма накопичення прибутку 0.2 

5 Рентабельність виробництва 0.1 

Рішення 

mn = m '(Пф + m N) / (s +1) = 0,7 * (25000 +12000 * 0,2) / (0,1 

+1) = 17436 тис. 

КВП = mп / m = 17437/12000 = 1.45 

К е пп = 12000/17437 = 0.69 = 69%. 

 

3) Вартісний розрив – різниця між поточною вартістю 

потенціалу за існуючих умов та поточною вартістю 

підприємства після реструктуризації, що є чистою поточною 

вартістю ефекту реструктуризації: 

NPVc = (П д.р *n + Е * n - I * n ± Т * n) * r, 

Де NPVc – вартісний розрив, тобто; 

П д.р - додатковий прибуток від реструктурування, д.е.; 

n - період часу після реструктуризації, років; 

Е - економія виробничих витрат і додатковий прибуток за 

рахунок диверсифікації виробництва, тобто; 

I – додаткові інвестиції на реструктурування, тобто; 

Т – приріст (економія) податкових платежів, тобто; 

r – коефіцієнт поточної вартості. 

 

Приклад 

Визначити ефект від реструктуризації, якщо є такі дані: 

Показники д.е. 
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1 Додатковий прибуток від реструктурування 35 000 

2 період часу після реструктуризації, років 5 

3 економія виробничих витрат та додатковий прибуток за 

рахунок диверсифікації виробництва 

3000 

4 додаткові інвестиції на реструктурування 2500 

5 економія податкових платежів 5000 

6 Ставка дисконтування, % 13 

Розв’язок 

Вартісний розрив: 

NPVc = (П д.р *n + Е * n - I * n ± Т * n) * R, 

R = 1/(1+0,13)7 

= 0,43 

NPVc = (35000 * 5 + 3000 * 5-2500 * 5 +5000 * 5) * 0,43 = 

87075 д.е 

Висновок: вартісний розрив, що становить поточну вартість 

ефекту реструктуризації, становить 87075 д.е. 

 

4) Якщо орієнтуватися на короткострокову перспективу, то 

багато угод щодо приєднання призводять до «розведення» 

прибутку на акцію та будуть визнані неефективними. Однак 

«розведення» може бути компенсоване, якщо ціна, що 

виплачується з урахуванням більшого значення 

мультиплікатора Ц/П, сприймається як інвестиції, розраховані 

кілька років. Під «розведенням» розуміється зниження прибутку 

акцію поглинаючої компанії: тобто, якщо співвідношення Ц/П 

щодо акцій поглинається компанії після злиття перевищить 

вихідне співвідношення Ц/П щодо акцій поглинаючої компанії. 

«Міф про розведення акцій» поглинаючого підприємства – 

помилкове тимчасове враження про зменшення для акціонерів 

прибутків, що поглинають компанії (що підлягають розподілу 

акціонерам) та втіленого в курсовій вартості їх акцій 

«багатства», коли, по суті, на гроші акціонерів цієї компанії 

купуються акції тимчасово недооціненої ринком поглинається 

фірми. І те й інше після подолання зазначеної недооцінки та 

виявлення стійкого тренду у підвищених темпах зростання 

прибутків фірми, що поглинається, компенсується. 
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При цьому компанії-рейдери (поглинаючі) хочуть 

скористатися зазначеною тимчасовою ринковою недооцінкою 

акцій компанії, що поглинається (купивши контрольний пакет 

недооцінені компанії) і гостро конкурують за це один з 

одним. 

Докладніше описана ситуація може бути відображена в 

наступній простій фінансовій задачі. 

1. На даний момент більш фінансово здорова поглинаюча 

компанія Х має більш високе співвідношення «Ціна/Прибуток» 

(Р/Е ratio), ніж поглинається фірма У (під "ціною" мається на 

увазі ринкова вартість однієї акції компанії, віднесена до неї 

питомого (на одну акцію) прибутку або навіть збитку). 

Інакше кажучи, (Р/Є)х > (Р/Є)у 

2. Однак, на думку фірми, що поглинає, поглинуване 

підприємство за умови його потрапляння у сферу контролю 

поглинаючої компанії та отримання доступу до її інвестиційних 

ресурсів здатне мати (в силу наявності активів та конкурентних 

переваг, які можуть бути раціонально використані під 

контролем поглинаючої фірми) вищі середньорічні темпи 

зростання прибутків (грошових потоків), ніж сама поглинаюча 

компанія. Іншими словами, αу > αх 

3. За цих умов можна розраховувати, що компанія, що 

поглинає, буде зацікавлена придбати за поточною ринковою 

вартістю контрольний пакет акцій поглинуваного підприємства, 

якщо його рівень капіталізації (це інше найменування для вже 

згадуваного коефіцієнта «Ціна/Прибуток» на даний момент, 

будучи меншим, ніж рівень капіталізації для поглинаючої 

фірми, все ж таки не є по відношенню до показника (Р/Е ratio), 

характерного для поглинаючої компанії, меншим, ніж величина 

Z. 

Шукану величину Z можна оцінити, спираючись на модель 

Гордона: 

PV ост = D / ( i - α) 

D – прогнозовані доходи у початковий момент 

постпрогнозного періоду (або дохід 

на одну акцію), 
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i – дисконтна ставка, що дорівнює дохідності безризикової 

альтернативи перекладання 

отримуваних доходів, плюс премія за ризик аналізованого 

бізнесу, 

α – темп зростання доходів. 

Умовою допустимості для поглинаючої компанії набувати 

контрольний пакет підприємства, що поглинається, з меншим 

рівнем співвідношення «Ціна/Прибуток» може бути наступне: 

– як мінімум має забезпечуватись рівність майбутніх 

ринкових цін акцій поглинається та поглинаючої компаній. 

Ці вартості прогнозуються згідно з моделлю Гордона з 

урахуванням різних прогнозованих вже на наступний 

(початковий) період доходів цих фірм і перевищення 

очікуваного темпу зростання доходів компанії, що 

поглинається. 

На теоретично представлених ринках капіталу з досконалою 

конкуренцією (ринках з нульовими витратами трансакцій з 

переведення капіталу з однієї галузі в іншу і повною 

фінансовою прозорістю доходів, що оголошуються) поглинаюча 

компанія не може розраховувати придбати контрольний пакет 

акцій поглинається фірми за її поточною ринковою вартістю, 

якщо її співвідношення «Ціна/Прибуток» більше, ніж таке 

співвідношення для поглинаючої компанії, зменшене в Z разів 

(через конкуренцію за поглинання підприємства, що 

розглядається). 

Розглянемо фінансову ситуацію та її вирішення на 

наступному чисельному прикладі. 

Припустимо, є дві компанії: Х - поглинаюча і У - 

поглинається. Причому компанія, що поглинається, хоча зараз і 

характеризується низьким співвідношенням «Ціна/Прибуток», з 

точки зору поглинаючої фірми має хороші перспективи на 

зростання доходів (виражених у прибутках або грошових 

потоках) після поглинання і, навіть можливо, введення ще більш 

ефективного управління зі сторони компанії X. 

Дані щодо розглянутих компаній у звітному році, з 

урахуванням представлення їх перспектив поглинаючої фірмою 
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(на відміну бачення їх іншими учасниками ринку), такі (в 

умовних ден. од.): 

Показники компаній Х Y 

1. Чистий прибуток (без відсотків та податків) 500000 -20000 

2. Звичайні акції, що знаходяться в обігу (n), прим. 500000 

20000 

3. Прибуток акцію 1,0 -1,0 

4. Очікуваний чистий прибуток після поглинання (D нач) 525 

000 20000 

5. Очікуваний чистий прибуток на акцію після поглинання 

(D поч /n) 

1,05 1,0 

6. Очікуваний приріст прибутку на рік після поглинання (α), 

% 5 10 

7. Співвідношення «Ціна/Прибуток» 10:1 (10:1) / Z 

Потрібно знайти коефіцієнт Z, що вказує, у скільки разів 

співвідношення «Ціна/Прибуток» для компанії, що 

поглинається, за звітний рік може бути, з погляду прийнятності 

цього підприємства як кандидат на поглинання, менше 

співвідношення «Ціна/Прибуток», характерного цього року для 

поглинаючої фірми. 

Підставляючи відповідні значення наведених показників 

отримаємо: 

Z = 10 • 0,10 : 2 + [(-10 • 0,10 : 2) 2 

+10 • (1+0,10)* (0,10 - 0,05)/(1+0,5)]1/2 = 0,5 + 0,88 = 1,38. 

Інакше кажучи, співвідношення «Ціна/Прибуток» для 

розгляду поглинуваної компанії У станом на звітний рік може 

бути максимально в 1,38 рази менше, чим це співвідношення 

для поглинаючої фірми, так що якщо воно буде не менше, ніж 

10: 1,38 = 7,25 (7,25: 1), поглинаюча компанія все одно 

виявиться достатньо зацікавленою у придбанні контрольного 

пакета акцій компанії Y. 

При цьому так зване розведення акцій (зменшення тих, що 

припадають на одну акцію прибутків) у поглинаючій компанії (з 

урахуванням консолідації прибутків поглиненого дочірнього 

підприємства) буде суто тимчасовим явищем, бо, як очікується, 

прибутки поглиненої компанії під управлінням фірми, що її 
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поглинула, зростатимуть швидше, ніж у материнського 

підприємства. Нарешті, після того, як це швидше зростання, що 

оголошується в публікованих фінансових звітах, стане 

очевидним для всього фондового ринку, курсова вартість акцій 

поглиненої компанії (якщо вона залишиться самостійною 

юридичною особою) або акцій всього нового конгломерату (при 

перетворенні поглиненої компанії на його структурну одиницю) 

зросте як мінімум до рівня капіталізації, який був характерний 

для поглинаючої компанії до здійснення розглянутого 

поглинання. Співвідношення «Ціна/Прибуток» у конгломерату 

загалом відновиться, а у дочірнього поглиненого підприємства 

збільшиться до значення, яке спостерігалося для материнської 

фірми на момент поглинання. 

Таким чином, розведення акцій у випадку, коли на 

підприємстві, що поглинається, дійсно очікується істотно 

швидше зростання прибутків (або грошових потоків), ніж на 

материнській фірмі, виявляється, як про це і говорять у 

фінансовій теорії, «міфом про розведення акцій» 

Компанія Х з метою недопущення розлучення своїх акцій не 

повинна купувати акції компанії У за ціною, більшою, ніж: 

(ра у) = (Пу)'* (Р/Е)у 

Так, на фондових ринках і прагнуть надходити фінансово-

грамотні інвестиційні компанії-рейдери, які роблять ставку на 

своєчасне придбання пакетів акцій тимчасово недооцінених 

ринком швидко розвиваються і поки що закритих, як правило, 

молодих компаній. 

 

5) При виробленні певного рішення необхідно з'ясувати: які 

витрати та доходи мають відношення до даної проблеми (тобто 

є релевантними), а які – ні, тобто які витрати необхідно 

враховувати при ухваленні рішення. 

Витрати і доходи, що приймаються до уваги, — це майбутні 

витрати і доходи, які схильні до впливу прийнятого рішення. 

До витрат, що не приймаються в розрахунок, і доходів 

відносяться ті, які не залежать від ухваленого рішення. 
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Приклад. 

Припустимо, компанія кілька років тому закупила сировину 

на суму 100 д.е. 

Виявилося, що неможливо збути цю сировину чи 

використати у майбутньому. 

На цю сировину надійшов лише один запит від покупця. 

Покупець готовий придбати продукт, виготовлений із цієї 

сировини, за ціною не більше ніж 250 д.е. за одиницю. 

Додаткові витрати на переробку цієї сировини у необхідний 

продукт становлять 200 д.е. 

Чи доцільно компанії приймати замовлення за ціною 250 

д.о.? 

Наближений розрахунок показує, що витрати на виконання 

замовлення становитимуть 300 д.е. (100 д.е за сировину та 

200д.е, необхідних для її переробки), що насправді не так, тому 

що сума витрат на сировину 100 д.е залишиться незмінною 

незалежно від того, буде замовлення прийнято або відкинуто. 

Тому вартість сировини не повинна враховуватися під час 

ухвалення рішення (тобто мова йдеться про витрати не 

приймаються до уваги). 

Якщо замовлення буде прийнято, то витрати на перетворення 

сировини на продукт зміняться на 200 д.е і ці витрати будуть 

прийняті до уваги. 

Якщо порівняти надходження (доходи) у сумі 250 д.е з 

витратами на виконання замовлення, що становлять 200 д.е, що 

приймаються до уваги, то стане зрозуміло, що замовлення слід 

прийняти 

Чисті витрати компанії зменшилися на 50 д.е, або, іншими 

словами, компанія в результаті прийняття замовлення отримує 

вигоду в сумі 50 д.е. Це узгоджується з тим, що 50 д.е були 

визначені як дохід, коли ми порівнювали прийняті до уваги 

витрати з виручкою (доходами) від виконання замовлення 

покупця. 

Прийняття специфічних рішень. 

Метод прямого віднесення витрат часто корисний при 

визначенні тих складових витрат, на які слід звертати увагу при 

прийнятті специфічних рішень: 
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продовжити або припинити випуск будь-якої групи товарів; 

виробляти будь-які комплектуючі вироби або купувати їх; 

прийняти або відхилити спеціальне замовлення; 

як реагувати щодо впливу розміру доданої вартості на 

обмеження умов чи інших найважливіших чинників. 

Рішення про оптимізацію структури продажу. 

При прийнятті такого рішення першорядним є не абсолютна 

виручка від реалізації того чи іншого виробу, а частка його 

участі у загальній сумі прибутку. 

Приклад 

Компанія випускає двигуни та власними силами виготовляє 

всі необхідні для них комплектуючі деталі. В даний час 

отримано пропозицію від одного з постачальників на 

постачання деталі за ціною 26 ДЕ за штуку. 

Власні витрати компанії з виготовлення цієї деталі: 

У розрахунку на одиницю продукції, ДЕ 

Прямі витрати на матеріали 8,0 

Прямі витрати на робочу силу 8,0 

Змінні накладні витрати 5,0 

Постійні накладні витрати 7,0* 

Разом собівартість одиниці виробленої продукції 28,0 

1. Рішення 1: купувати оскільки З п > Ц 

2. Рішення 2: виробляти оскільки 7,0 * - нерелевантні 

витрати, тобт. не зміняться незалежно від прийнятого рішення 

Потрібно зіставляти прямі витрати і вартість постачальника, 

тобто. 

З пер = 21 д.о. < Ц = 26 д.о. 

3. Рішення 3: купувати названий виріб, а виробничі 

потужності, що звільнилися, альтернативно реалізувати із 

прибутком. 

При прийнятті рішення слід виходити з: 

1. величина постійних накладних витрат залишається 

незмінною незалежно від прийнятого рішення, тому ці витрати 

не є релевантними та їх не слід враховувати; 

2. порівняння необхідно проводити між величиною прямих 

змінних витрат та пропонованої ціною постачальника, і лише з 
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урахуванням цього порівняння слід приймати рішення про 

власне виробництво комплектуючих або закупівлю. 

Однак на ухвалення остаточного рішення може впливати і те, 

що якщо купувати цю деталь на стороні, то виробничі 

потужності, що звільняються при цьому, можна з прибутком 

направити інші цілі, але це призведе до покриття зазначених 

постійних накладних витрат. 

Приклад 2 

Що вигідно підприємству: виготовити інструмент самому або 

купити в іншій організації, якщо річна потреба в інструменті – 

20 000 шт., ціна на ринку – 150 д.е. за одиницю. Нормативні 

витрати на матеріал -60 д. е., зарплата з нарахуваннями – 30 д.е. 

на одиницю, накладні витрати -150% до зарплати? Для 

виготовлення інструменту потрібно придбати верстат за 300 000 

д.е. з річною амортизацією 10%. 

Розв’язок 

З для придбання = 20000*150 = 3000000 д.е. 

З на виробн. = (60 +30 +1,5 * 30) * 20000 + 0.1 * 300000 = 

2730000 д.о. 

Тобто. вигідніше робити інструмент самостійно. Економія 

при цьому становитиме 270000 д.о. 

 

6) У випадку, коли компанія має обмежені виробничі 

можливості, зовсім не обов'язково випускати товар, який в 

результаті продажу дає найбільшу величину маржинального 

прибутку на одиницю продукції. 

Прибуток буде збільшено за рахунок виробництва товару, 

який дає найбільшу додану вартість на одиницю фактора, що 

обмежує. 

Приклад. 

Компанія виробляє та продає товари А та Б. Через відсутність 

достатньої кількості обладнання компанія має в своєму 

розпорядженні лише 2 тис. машино-годин на тиждень. Вихідні 

дані: 

А, Б 

Продуктивність верстата, шт / год 3, 1 

Ціна, ДЕ 30, 45 
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Змінні виробничі витрати, ДЕ 21, 27 

Постійні накладні витрати, тис. де 50 *, 50 * 

* - нерелевантні витрати ─ немає необхідності враховувати 

постійні накладні витрати, оскільки вони одні й ті самі 

незалежно від прийнятого рішення. 

Рішення приймається на основі порівняльної калькуляції: 

А, Б 

Ціна, ДЕ 30, 45 

Змінні витрати, ДЕ 21, 27 

МД, ДЕ 9, 18 

МД на одиницю маш. часу, ДЕ 9 * 3 = 27 18 * 1 = 18 

Таким чином правильне рішення ─ виробництво лише 

товару А. 

 

7) Граничний аналіз 

В умовах визначеності доходи та витрати будуть відомі для 

будь-якого рівня виробництва та продажу. Завдання полягає в 

тому, щоб знайти їх оптимальне співвідношення, що дозволяє 

максимізувати прибуток. Граничний аналіз дозволяє це зробити. 

В ньому використовуються концепції граничних витрат та 

граничного доходу. 

Граничний дохід (MR) визначається як додатковий дохід 

(зміна загального доходу), одержуваний від продажу додаткової 

одиниці товару. Графічно він виявляється ухилом кривої 

загального доходу (TR). (MR = TR'). 

Граничні витрати (MC) визначаються як додаткові витрати 

(зміна розміру загальних витрат) на придбання або виробництво 

додаткової одиниці продукції. Графічно вони виражаються 

нахилом кривої загальних витрат (МС). (МС = ТС'). 

Слід зазначити таке. 

1. При рівнях виробництва Q1 і Q2: TR дорівнює TC, так що 

прибуток дорівнює нулю. 

Обсяг виробництва менший за Q1 або більше за Q2 веде до 

збитків (тобто характеризується негативним прибутком). 

2. При рівнях виробництва більше Q1 або менше Q2 

прибуток є позитивним. 
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3. Граничний аналіз показує, що доти, доки MR перевищує 

MC, виробництво та продаж додаткової одиниці продукції 

будуть підвищувати прибуток. 

Прибуток, відповідно, максимізується у тому рівні 

виробництва, у якому MR = MC. 

Рівність MR = MC є правильною при Q3. При цьому рівні 

виробництва, якщо провести одну дотичну для кривої ТС, іншу 

─ для кривої МС, то видно, що вони будуть паралельні, тобто. 

нахили обох кривих будуть рівними між собою. Це означає, що 

при обсязі виробництва, що дорівнює Q3, MR = MC. При такому 

рівні виробництва нахил функції прибутку, або граничний 

прибуток (МР), дорівнюватиме нулю. 

 

Приклад. 

Функція витрат фірми має вигляд: 

ТС = 1000 ─ 5Q + 0,05 Q2, 

де Q - кількість виробництва продукції в період часу, 

ТС - загальні витрати за цей же період. 

Ринкова ціна становить 20 ₤ за тонну. 

Необхідно визначити, яка величина виробництва, що 

максимізує прибуток. 

Яка величина максимального прибутку? 

Розв’язок. 

Прибуток буде максимальним за умови, що MR = MC (MR ─ 

перша похідна функції TR, MC – перша похідна функції ТС). 

Загальний дохід: TR = 20 * Q => TR = MR = 20. 

Загальні витрати: ТЗ = 1000 ─ 5Q + 0,05Q2 

=> TC' = MC=─5+0,10Q 

Оптимальний випуск має місце при MC = MR, тобто. 

─5+0,10Q = 20 => Q = 250 т за період. 

Таким чином, це значення виробництва буде оптимальним. 

Аналогічний результат можна отримати, взявши похідну від 

функції прибутку, прирівнявши її до нуля і вирішивши Q оптим. 

(тобто екстремум функції): 

1. p = TR ─ TC = 20Q ─ 1000+5Q ─ 0,05Q2 

= -1000+25Q ─ 0,05Q2 
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2. p = TR ─ TC = 20*250 ─ 1000+5*250─0,05*2502 = 2125 ₤ за 

період ─ величина максимального прибутку. 

 

Прирістний аналіз прибутку 

Граничний аналіз має справу із змінами значень 

взаємопов'язаних, але постійних функцій. 

У реальному світі функції попиту, доходу, виробництва та 

витрат не можуть бути відомі досить точно і зазнають змін. 

Ці завдання можуть бути вирішені методом прирістного 

аналізу прибутку, який розвиває концепцію граничного аналізу 

стосовно ширших практичних завданням. 

Прирістний аналіз прибутку оперує з будь-якими та всіма 

змінами в доходах, витратах та прибутках, що стали наслідком 

певного рішення. Таким чином, концепція прирістного аналізу 

охоплює зміни як самих функцій, і їх значень. 

Результати прирістного аналізу часто використовуються в 

управлінських звітах, коли альтернативи зіставляються за 

показниками, які за величиною. При порівнянні варіантів 

враховується лише релевантна інформація. 

У ході прирістного аналізу увага фокусується на 

відмінностях між альтернативами, що допомагає виділити 

основні показники, полегшує оцінку альтернатив і скорочує час, 

необхідний для вибору найкращого рішення. 

Різниця у витратах та доходах за альтернативними 

варіантами називається прирістними витратами та доходами, а 

також диференціальними, або чистими, релевантними 

витратами та доходами. 

Основне правило рішення полягає в тому, щоб прийняти 

будь-яку пропозицію, що підвищує прибуток, або відкинути 

будь-яку пропозицію, що її зменшує. Доходи і витрати, постійні 

в даному інтервалі, у рішенні не враховуються як такі, що не 

мають йому прямого відношення. 

 

Приклад. 

Виробник автомобільних шин виготовляє та продає 100 000 

шин на місяць за ціною 24 дол. за штуку. Змінні витрати 14 дол. 

за шину, а постійні - 600 000 дол. Великий оптовик пропонує 
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контракт на 25 000 шин на місяць за ціною 18 дол. од. Для 

виготовлення додаткових 25 000 шин виробнику доведеться 

працювати понаднормово. Це вимагатиме додаткових змінних 

витрат у 2 дол. за шину. Прийміть рішення про доцільність або 

невиправданість підписання запропонованого контракту. 

Змінні витрати перших 100 000 шин (по 14 дол/шт) 1400 тис. 

дол. 

Змінні витрати наступних 25 000 шин (по 16 дол/шт) 400 тис. 

Постійні витрати 600 тис. 

Повна вартість 125 000 шин 2 400 тис. дол 

Середня вартість 1 шини 19,2 дол. 

1. Якщо виходити із середньої вартості 1 шини, то 

пропоновані 16 дол. Менше середньої вартості = 19,2 дол. => 

замовлення слід приймати. 

2. Якщо розрахувати збільшені витрати, то збільшена 

вартість останніх 25000 шин складе 16 дол/шт, і вони дають 

додатковий дохід = 18*25 000 дол. => 

пропонований контракт у разі його реалізації дасть прибуток: 

П = (18-16) * 25 000 = 50 000 дол. 

 

Таким чином, цілком доцільно укласти контракт. 

 

8) Завдання 

Яку, як мінімум, частку стартових інвестицій у проекті слід 

взяти на себе порядку самофінансування ініціатору проекту, 

щоб адаптована чиста поточна вартість цього проекту, що 

дорівнює 18000 тис. грн, склала 50% від базової чистої поточної 

вартості проекту, що дорівнює 124000 тис. грн? 

Розв’язок 

NPV = 124 000 тис. грн, ANPV = 18000 тис. грн. 

Необхідна величина ANPV 1 = 0.50 * NPV = 0.50 * 124000 = 

62 000 тис грн. 

Необхідний обсяг самофінансування для забезпечення 

заданої адаптованої 

поточної вартості складе: 

Δ = ANPV 1 + ANPV = 62000 - 18000 = 44000 тис. грн 
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9) Завдання 

Розрахувати ймовірне підвищення ринкової вартості 

підприємства, яке можеічину можна розрахувати методом 

надлишкових прибутків як оцінку ринкової цінності 

створюваного проектом гудвілу, тобто. вартості сукупності 

задіяних та реалізованих у проекті нематеріальних активів 

НМА*. 

1. П ож = ЧМА * К отр = 3500000 * 0,3 = 1050000 д.о. 

2. П надлишкова = 1500000 - 1050000 = 450000 д.о. 

3. НМА * = 450000 / 0.2 = 2250000 д.о. 

 

10) Завдання 

Потрібно оцінити вартість 20% пакету акцій ЗАТ, акції якого 

вже пропонуються на ринку для перепродажу. Обґрунтована 

ринкова вартість компанії 40 млн. грн. Рекомендована для 

використання при необхідності інформація щодо характерних 

для даної галузі знижок (премій), які можуть бути враховані при 

оцінці пакета акцій, що розглядається: 

Знижка за нестачу контролю – 15%, 

Премія за контроль - 20%, 

Знижка за нестачу ліквідності – 20%, 

Знижка, заснована на витратах розміщення акцій над ринком 

– 10%. 

 

Розв’язок 

Премія за контроль заздалегідь не потрібна: оскільки ЗАТ, і 

оцінюється лише 20% пакет. 

Оскільки ЗАТ, то акції недостатньо ліквідні. 

Оскільки акції де-факто вже розміщені на ринку, знижка на 

витрати на розміщення на ринку можна не враховувати. 

Тоді: 40 * 0,2 (1-0.15) (1-0.2) = 5,44 млн грн. 

 

11) ЗАДАЧА 

Дати приблизний прогноз співвідношення «Ціна/Прибуток», 

яке має скластися по компанії в середньому за тривалий 

тривалий період, якщо її чисті доходи стабілізувалися, а 
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розрахований за моделлю оцінки капітальних активів розумний 

коефіцієнт їхньої капіталізації становить 0,26. 

Рішення: 

Оскільки R = 1/M чи R = 1/(Ц/П) т.ч. (Ц/П) = 1/0.26 = 3,85: 1 
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3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота студентів є невід’ємним елементом 

вивчення дисципліни «Управлінняпотенціалом підриємства». 

Самостійна робота полягає у поглибленому вивченні питань 

курсу.  

1. Основна мета управління потенціалом підприємства – 

2. Актуальність управління потенціалом підприємства із 

макроекономічних позицій. 

3. Актуальність управління потенціалом підприємства із 

мікроекономічних позицій. 

4. Алгоритм порівняльної рейтингової оцінки потенціалу 

підприємства з урахуванням графоаналітичного підходу 

«Квадрат потенціалу». 

5. Довжина вектора квадрата потенціалу визначається за 

такою формулою: 

6. Графоаналітичний метод аналізу «КП» дозволяє… 

7. Форма квадрата потенціалу може бути наступних типів. 

8. Умовна шкала диференціації рівня реалізації потенціалу 

9. Вектори КП, що характеризують можливість подальшого 

розвитку фірми, це 

вектори розділів ... (вказати назви груп критеріальних 

показників). 

10. Результативним є вектор КП за розділом (вказати назву 

розділу). 

11. Перерахувати основні аспекти керування потенціалом 

підприємства. 

12. Перелічити основні структурні елементи у межах 

структурно-цільового аналізу 

оцінки використання економічного потенціалу 

13. Показник потенційного прибутку: 

14. Реінвестиційна частина потенціалу – 

15. Структурна частина потенціалу – 

16. Коефіцієнт потенційних можливостей визначається 

(формула) 

17. Оптимальна структура динаміки ресурсів економічного 

потенціалу. 

18. Процес реструктуризації – це 
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19. Головна мета реструктуризації – 

20. Підхід менеджера, орієнтованого збільшення вартості 

фірми, полягає… 

21. Створення нової вартості передбачає... 

22. Умовно аналіз потенціалу підприємства з метою 

реструктуризації можна розділити на наступні етапи… 

23. До основних внутрішніх факторів розвитку бізнесу 

відносять... 

24. Операційні стратегії розглядають такі вартісні фактори. 

25. Інвестиційні стратегії передбачають аналіз... 

26. Фінансові стратегії орієнтовані на... 

27. Зовнішні фактори розвитку бізнесу ґрунтуються на... 

28. Стратегічна мета розвитку бізнесу – 

29. Вартісний розрив – 

30. Основні напрямки процесу реструктуризації – 

31. Зміст стратегічного спрямування реструктуризації – 

32. Види діяльності щодо стратегічного напряму 

реструктуризації 

33. Цілі стратегічного спрямування реструктуризації 

34. Зміст другого напряму реструктуризації 

35. Зміст другого напряму реструктуризації 

36. У разі реструктуризації оцінка передбачуваного проекту 

реструктуризації передбачає... 

37. Синергетичний ефект після реорганізації передбачає... 

38. Синергія може виявлятися у двох видах: 

39. Пряма вигода синергетичного ефекту – 

40. Аналіз прямої вигоди синергетичного ефекту включає 

етапи: 

41. Операційна синергія – 

42. Ефект масштабу – 

43. Управлінська синергія - 

44. Фінансова синергія - 

45. Непряма вигода синергетичного ефекту – 

46. Можливі наслідки реструктуризації на прибутковість 

акціонерного капіталу розраховуються за такими параметрами: 

47. Під розведенням акцій розуміється... 
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48. Модель Гордона для визначення поточної вартості фірми 

у постпрогнозний період: 

49. Умова допустимості для поглинаючої компанії купувати 

контрольний пакет підприємства, що поглинається, з меншим 

рівнем співвідношення «Ціна/Прибуток» може бути … 

50. Критеріальна рівність, яка гарантує відсутність 

розведення акцій. 

51. Компанія Х з метою недопущення розлучення своїх акцій 

не повинна купувати 

акції компанії У за ціною, більшою, ніж (формула). 

52. Активи підприємства – 

53. Вартість активів – 

54. Операційна вартість активів – 

55. Інвестиційна вартість активів – 

56. Позитивна та негативна вартість активів – 

57. Продуктивність активів – 

58. Середня продуктивність – 

59. Гранична продуктивність – 

60. Функція Кобба-Дугласа – 

61. Прибутковість активів – 

62. Граничний рівень доходності - 

63. Мета управління активами в генезі: 

64. Релевантні рівні – 

65. Метод поділу напівзмінних витрат дозволяє... 

66. Прийняті та не прийняті до уваги витрати та доходи – 

67. Поставлені та альтернативні витрати – 

68. Інкрементні та маржинальні витрати та доходи – 

69. Концепція управління вартістю полягає… 

70. Концепція «традиційної» економіки виходить з галузях… 

71. Концепція «нової» економіки виходить з галузях… 

72. Показник наукомісткості – це 

73. Інноваційні проекти – 

74. Алокаційні проекти – 

75. Два типи менеджменту, що відповідають традиційній та 

новій економіці: 
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76. Що таке інноваційна монополія і чому реальні 

перспективи на її досягнення суттєво підвищують ринкову 

вартість компанії-інноватора та/або її майнового комплексу 

77. Синергетичний ефект інноваційної фірми… 

78. Синергетичний ефект нематеріальних активів 

інноваційної фірми складається з: 

79. Ринкова вартість НОУ-ХАУ визначається як… 

80. Роль оцінки бізнесу у практичному управлінні вартістю 

підприємства полягає… 

81. Етапи організації системи управління вартістю: 

82. Методи, що дозволяють визначати вартість підприємства: 

83. Майновий підхід щодо точки відліку дозволяє відповісти 

на питання… 

84. Ринковий підхід при визначенні точки відліку дозволяє 

визначити… 

85. Прибутковий підхід щодо точки відліку відображає… 

86. Обґрунтована ринкова вартість підприємства з 

перспективами впровадження нововведення за методом 

дисконтованих грошових потоків дорівнює: 

87. При використанні методу ринку капіталу з метою оцінки 

найімовірніше використовуються мультиплікатори: 

88. Аналогічність продуктових інновацій визначається двома 

головними факторами: 

89. Можливий внесок інновацій певного типу у зростання 

ринкової вартості фінансово-кризового підприємства може бути 

виражений як: 

90. Якщо розглянута компанія перебуває у кризовому стані, 

тоді величина вкладу інновації у вартість підприємства 

визначається за такою формулою: 

91. Метод надлишкових прибутків дозволяє… 

92. Показник чистої поточної вартості (чистого 

дисконтованого доходу) інноваційного проекту розраховується 

за такою формулою: 

93. Внутрішня норма рентабельності – це ставка дисконту, за 

якої… 

94. Індекс доходності показує … і визначається за 

формулою… 
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95. Дисконтований термін окупності проекту показує … і 

визначається за формулою… 

96. Ступінь забезпеченості стартових інвестицій проекту 

самофінансуванням являє собою… 

97. Адаптована чиста поточна вартість проекту ANVP 

характеризується тим, що… 

98. Розрахунок показника ANVP проводиться за такою 

формулою: 

99. Фінансова природа адаптованої чистої поточної вартості 

проекту... 

100. Синергетичний ефект від доповнення активів 

підприємства активами, які бракують до повного майнового 

комплексу, може бути виміряний: 

101. Чим відрізняється базовий показник чистої поточної 

вартості інвестиційного проекту (NPV) від адаптованої чистої 

поточної вартості (ANPV) того самого проекту? 

102. Внесок інновацій у підвищення ринкової вартості 

підприємства за методом дисконтованих грошових потоків 

визначається… 

103. Обґрунтована ринкова оцінка підприємства без 

запровадження інновацій дорівнює… 
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