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 Вступ 
В ринкових умовах, коли високий рівень конкуренції обтяжений ни-

зкою макроекономічних проблем, питання ефективного управління потенці-
алом набуває особливої актуальності, оскільки потенціал виступає одночас-
но і вагомою складовою результативності  діяльності підприємств, і мірилом 
успіху його серед конкурентів, і фундаментом для майбутнього розвитку в 
контексті реалізації  стратегії  функціонування і розвитку.  

Курсова робота з дисципліни «Управління потенціалом підприєм-
ства» виконується з метою набуття студентами практичних навичок збиран-
ня, систематизації та аналітичної обробки інформації техніко-економічного 
та організаційно-управлінського характеру, яка дозволяє оцінити вартість і 
ефективність використання потенціалу підприємства, що досліджується. Ви-
конання курсової роботи повинно забезпечити формування умінь визначати 
проблеми  управління потенціалом підприємства задля його розвитку, під-
вищення конкурентоспроможності, вартості та ефективності, збільшення 
протиентропійності. Як правило курсова робота виконується на матеріалах 
бази виробничої практики студента  (або місця роботи). В окремих випадках 
студент може скористатися офіційно оприлюдненою звітністю акціонерних 
товариств, яка вміщується на сайті  www.smida.gov.ua. В залежності від виду 
економічної діяльності підприємства,  для написання курсової роботи необ-
хідно ознайомитися з наступними формами звітності за 3-4 роки: 

o баланс підприємства, ф. № 1; 
o звіт про фінансові результати, ф. № 2; 
o звіт про рух грошових коштів, ф. № 3; 
o звіт про власний капітал, ф. № 4; 
o примітки до фінансової звітності, ф. № 5; 
o звіт про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборго-

ваність, ф. № 1-Б; 
o звіт із праці, ф. № 1-ПВ; 
o звіт про середньооблікову чисельність промислово-виробничого пер-

соналу та фонд оплати праці, ф. № 2-ПВ; 
o звіт про використання робочого часу, ф. № 3-ПВ; 
o чисельність окремих категорій працівників і підготовка кадрів, ф. № 

6-ПВ; 
o звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, ф. № 

5-С; 
o звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), 

ф. №11-ОФ; 
o наявність парку обчислювальної техніки, ф. № 2-ІНФ; 
o звіт про залишки та витрати  матеріалів, ф. № 3-МТП; 
o звіт підприємства про продукцію, ф. № 1-П (місячна, квартальна, річ-

на). Для підприємств лісозаготівельної галузі ф. № 1-П (ліс), м’ясної 
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промисловості ф. № 1-П (м’ясо), молочної та маслосироробної ф. № 1-П 
(мол.), рибної промисловості ф. № 1-П (риба), споживчої кооперації ф. № 
1-П (споживспілка), побутового обслуговування  ф. № 1-П (побутпром.); 
o звіт про основні показники діяльності підприємства, ф. № 1-

підприємництво; 
o заключний звіт про підсумки сівби під урожай, ф. № 4-сг; 
o звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарсь-

ких підприємств, ф. № 50-сг; 
o звіт про обсяги капітального будівництва, ф. № 1-КБ; 
o звіт про виконання виробничого плану по лісовому господарству, ф. № 

10-лг; 
o звіт про рух коштів у іноземній валюті, ф. № 15-ЗЕЗ; 
o звіт про товарооборот, ф. №1-торг; 
o звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів, ф. № 2-Б; 
o декларація про прибуток; 
o декларація про ПДВ; 
o бізнес-плани, матеріали маркетингових досліджень, висновки ауди-

торських перевірок, тощо; 
o  інша інформація (в залежності від галузі підприємства). 

У методичних вказівках уміщено загальні рекомендації до на-
писання курсової роботи та її оформлення. Оскільки об’єкти дослі-
дження (підприємства різних галузей) характеризуються певними 
особливостями формування та використання економічного потен-
ціалу, то зміст і структура кожної роботи має свої особливості. 
Крім наведених рекомендацій, студент повинен застосувати показ-
ники і методи дослідження, адекватні досліджуваному підприємству.  
Для підбору теоретико-методичного апарату дослідження сту-
дент крім даних вказівок повинен використати рекомендовані літе-
ратурні джерела, а також залучити ресурси Internet.  

При виборі теми курсової роботи (див. Додаток В) рекомен-
довано орієнтуватися на особливості підприємства, яке є базою 
переддипломної практики, та на предмет дослідження у майбутній 
дипломній роботі. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ 
КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота з дисципліни «Управління потенціалом підприємст-
ва» складається з таких частин: 

1. Титульний лист 
2. Завдання на курсову роботу. 
3. Зміст. 
4. Вступ 
5. Основна частина (теоретична, розрахункова, заходи). 
6. Висновки. 
7. Список використаних джерел. 
8. Додатки. 
Зразок титульного листа та бланк завдання на курсову роботу 

приведені у додатках. 
Вступ становить 2-3 сторінки. Він повинен містити відповідь на за-

питання, чому автор обрав саме цю проблематику, які задачі і як він збира-
ється вирішувати в межах обраної теми і об'єкта дослідження. Для цього не-
обхідно відобразити: 

• актуальність теми; 
• методичні та практичні аспекти, що потребують подальшого ви-

вчення; 
• мету дослідження; 
• конкретні задачі, що їх необхідно розв'язати у роботі; 
• об' єкт дослідження; 
• предмет дослідження; 
• методи дослідження; 
• характер інформації та її джерела. 

В основній частині курсової роботи потрібно дати відповідь на ті 
задачі, що визначено у вступі до роботи. Обсяг до 30 сторінок. Структура 
розділів залежить від напрямку дослідження і буде детальніше розглянута 
нижче. Зміст тексту курсової роботи та окремих її розділів повинен відпові-
дати їх назві. Текст має бути викладений чітко, лаконічно, грамотно. Окремі 
розділи повинні бути логічно пов’язані. 

У висновках до курсової роботи у формі тез викладаються результа-
ти по кожному з її розділів, їх зміст повинен розкривати розв'язання тих за-
дач, які було поставлено у вступі до роботи. 

Список літератури складається з першоджерел (нормативних ак-
тів, монографій, періодичних видань, статистичної бази даних, архівних ма-
теріалів), які використовувались у ході роботи над курсовою роботою. Кур-
сова робота має бути написана на основі не менше 15-20 використаних літе-
ратурних, статистичних та інших джерел. Порядок формування списку літе-
ратури та вимоги до його оформлення повинні відповідати діючим нормам. 
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У додатки виносяться матеріали, які є першоджерелом або допов-
нюють аналітичну базу роботи, проте не ввійшли в основну частину. 

 
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 
Курсова робота обов’язково повинна містити теоретико-

методологічний розділ, який закладає методичне підґрунтя дослідження. У 
ньому слід розкрити стан теоретичних розробок з обраної теми, проаналізу-
вати існуючі різноманітні погляди (в тому числі і власні) на ті чи інші пи-
тання, тобто висвітлити їх у проблемному плані, показати аспекти, які пот-
ребують розв'язання як у суто методичній, так і прикладній сферах, що піз-
ніше й має бути розглянуто на прикладі об'єкта власного дослідження. Стру-
ктура теоретико-методологічного розділу розробляється студентом самос-
тійно відповідно до теми курсової роботи та об’єкту дослідження  і узгоджу-
ється з керівником курсової роботи. 

Можливі варіанти структури теоретико-методологічного розділу: 
 
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи управління потенціалом підприємства   
1.1. Місце економічного потенціалу в системі стратегічного управ-

ління 
1.2. Особливості формування потенціалу підприємства та його стру-

ктура 
1.3. Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства 
 
РОЗДІЛ 1. Основи управління формуванням і розвитком потенціалу 

підприємства 
1.1. Діалектика розвитку потенціалу підприємства та концептуальні 

підходи до управління ним.  
1.2. Загальна модель функціонування системи управління потенціа-

лом підприємства.  
1.3. Критерії вибору та особливості застосування перспективних мо-

делей розвитку потенціалу виробничо-комерційних систем. 
 
РОЗДІЛ 1. Організаційно-економічне забезпечення удосконалення і 

впровадження системи управління потенціалом сучасних підприємств. 
1.1. Концепція удосконалення управління  потенціалом підприємст-

ва 
1.2. Ефективність управління потенціалом підприємства. 
1.3. Особливості впровадження систем управління потенціалом на 

сучасних підприємствах. 
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РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади управління потенціалом основних ви-
робничих фондів підприємства 

1.1. Роль і значення використання основних виробничих фондів в 
підвищенні ефективності діяльності підприємства 

1.2. Засади відтворення потенціалу основних виробничих фондів і 
амортизаційна політика підприємства 

1.3. Шляхи покращення ефективності використання основних виро-
бничих фондів на підприємстві 

 
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Розділ  2 повинен містити оцінку вартості та показників ефективно-
сті використання економічного потенціалу підприємства. Типова орієнтовна 
структура другого розділу може бути така: 

РОЗДІЛ 2. Оцінка вартості та ефективності використання потенціалу 
підприємства. 

2.1.  Формування та особливості сучасного стану основних елемен-
тів економічного потенціалу підприємства. 

2.2. Оцінка вартості потенціалу підприємства. 
2.3. Аналіз ефективності  використання економічного потенціалу пі-

дприємства. 
 
При розробці структури розділу слід також орієнтуватися на обрану 

тему (див. Додаток В) та предмет дослідження, враховуючи їх специфіку. 
Наприклад, за темою № 28 «Управління трудовим потенціалом підприємства 
(на прикладі …)» розділ 2 може мати таку структуру: 

РОЗДІЛ 2. Економічний аналіз формування та ефективності викори-
стання трудового потенціалу 

2.1. Особливості формування трудового потенціалу та його взає-
мозв’язок із виробничо-господарською діяльністю підприємства 

2.2. Структурно-динамічний аналіз трудового потенціалу підприєм-
ства 

2.3. Дослідження ефективності використання трудового потенціалу 
2.3.1. Аналіз продуктивності та трудомісткості праці 
2.3.2. Аналіз використання фонду робочого часу на підприємстві 
2.4. Оцінка вартості трудового потенціалу підприємства 
       
У підрозділі 2.1. повинно бути відображено: 
� Повна назва підприємства; 
� Місцезнаходження (де розташовано, кількість та величина окре-

мих підрозділів); 
� Власність (засновники, капітал, юридична форма, центр контро-

лю); 
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� Історія підприємства (ким і коли засновано, характер розвитку, 
ключові події); 

� Сучасна діяльність (сектор економіки, галузь, місія, основні фун-
кції, оцінка масштабності діяльності, складність виробництва, наукоміст-
кість технології); 

� Характеристика основних техніко-економічних показників діяль-
ності підприємства за 4 роки та їх аналіз. Показники слід підібрати таким 
чином, щоб відобразити особливості формування окремих елементів потен-
ціалу підприємства і їх місце у структурі потенціалу підприємства. Зокрема, 
при дослідженні підприємств машинобудування, енергетики, металургії не-
обхідно звернути особливу увагу на матеріально-технічні складові, у сільсь-
кому господарстві – на соціально-трудову складову, для фінансово-
кредитних установ – на функціонально-структурну та соціально-трудову 
складові потенціалу, у легкій промисловості – на систему маркетингу як 
найважливіший елемент економічного потенціалу підприємства. 

 
В підрозділі 2.2. повинна наводитись оцінка вартості потенціалу пі-

дприємства та його складових одним або декількома методами. Перелік най-
більш розповсюджених методів та їх методичні характеристики представле-
но в таблиці 1.   

Таблиця 1 
Методи оцінки вартості потенціалу підприємства 

 

Підхід Метод оцінки Базовий постулат 
1 2 3 

Витратний 
 

Простий балансовий 
метод 

Вартість бізнесу визнається рівною різниці між активами 
та зобов’язаннями фірми 

Метод регулювання 
балансу 

Вартість бізнесу визначається підсумовуванням реальної 
вартості усіх компонентів цілісного майнового комплексу 
підприємства з вирахуванням сум його зобов'язань 
(боргів) 

Метод ліквідаційної 
вартості 

Вартість бізнесу дорівнює сумі коштів, яка може бути ре-
ально отримана при його ліквідації (продажу); або сумі 
ліквідаційних вартостей усіх видів майна підприємства. 
Визначається три види ліквідаційної вартості бізнесу: 
упорядкована, примусова і кінцева 

Метод вартості 
заміщення 

Вартість бізнесу визначається за витратами на створення 
ідентичного цілісного майнового комплексу у поточних 
цінах, який має аналогічну корисність для власників, але 
сформований відповідно до сучасних стандартів та вимог 

Метод чистих активів Вартість бізнесу визначається вирахуванням із скоригова-
ної вартості активів підприємства скоригованої вартості 
пасивів. Коригування полягає у ціновому приведенні чи 
нормалізації бухгалтерської звітності. 

Метод нагромадження 
активів 

Вартість бізнесу дорівнює різниці між ринковою вартістю 
всіх активів підприємства та ринковою вартістю усіх його 
зобов'язань у по-елементному розрізі. 
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Продовження табл..1 

1 2 3 
Резуль- 
татний 

Метод прямої 
капіталізації доходів 

Вартість бізнесу дорівнює теперішній вартості майбутніх 
грошових потоків від його використання, що можуть бути 
капіталізовані учасниками (власниками). 

Метод дисконтування 
грошового потоку 

Вартість бізнесу дорівнює теперішній вартості грошових 
потоків, генерованих кожним його компонентом, з 
урахуванням відмінностей у рівнях дисконтів. 

Метод економічного 
прибутку 

Вартість бізнесу визначається множенням суми інвесто-
ваного капіталу на ставку економічної рентабельності, яка 
дорівнює різниці між рентабельністю інвестованого 
капіталу і середньозваженими витратами на його залучен-
ня і використання. 

Метод додаткових до-
ходів 

Вартість бізнесу визначається урегулюванням балансу 
підприємства та оцінюванням можливостей отримання 
доходів від його використання. 

Порівняльний 
 
 
 

Метод мультипліка-
торів 

Вартість бізнесу оцінюється на основі визначених 
коефіцієнтів, що відтворюють суттєві характеристики 
аналогічних об'єктів, представлених на ринку 

Метод галузевих 
співвідношень 

Вартість бізнесу визначається на основі цінових показ-
ників та інших якісних (чи фінансових) співвідношень, 
характерних для даної сфери господарювання. 

Метод аналогових 
продаж чи ринку 

капіталу 

Вартість бізнесу встановлюється на рівні ціни купівлі-
продажу контрольних пакетів акцій аналогічних ком-
паній. 

 
В наступних підрозділах можна навести структурно динамічний 

аналіз показників, що характеризують окремі аспекти потенціалу підприємс-
тва. Наприклад для теми 12 «Підвищення ефективності використання потен-
ціалу оборотних засобів» доцільно проаналізувати структуру оборотних за-
собів підприємства та показники ефективності їх використання; для теми 22 
«Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства» проаналі-
зувати рівень конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому, 
тощо. Завершити цей підрозділ варто факторним аналізом виявлення резер-
вів підвищення ефективності використання відповідного аспекту потенціалу 
підприємства. 

 
У заключному підрозділі рекомендується оцінити ефективність ви-

користання існуючого потенціалу підприємства. Для цього можна провести 
обчислення показників, представлених в таблиці 2, і проаналізувати їх  
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Таблиця 2 
Показники використання економічного потенціалу підприємства 

№ 
з/п 

Показник Методика розра-
хунку 

200_ рік 200_ рік 200_ рік 200_ рік 

1 2 3 4 5 6 7 
Ефективність використання основних фондів (Ф) та нематеріальних активів (Не) 

1 Фондовіддача (Фв), 
грн./грн. 

ТП/Ф     

2. Фондоозброєність (Фо), 
т.грн./чол. 

Ф/Ч     

3. Ефективність викорис-
тання основних вироб-
ничих фондів, грн./грн. 

Пв/Ф     

4. Приріст товарної проду-
кції за рахунок зміни ос-
новних виробничих фо-

нів, т. грн. 

∆ТП=(Ф1-Ф0)×Фв0*     

5.  Приріст товарної проду-
кції за рахунок зміни 
фондовіддачі, т. грн. 

∆ТП=(Фв1-Фв0)хФ1     

6. Віддача нематеріальних 
активів, грн./грн. 

ТП/Не     

7. Ефективність викорис-
тання нематеріальних 

активів, грн./грн. 

Пв/Не     

Ефективність використання оборотних фондів 
8. Коефіцієнт оборотності 

нормованих оборотних 
коштів (К0) 

Ко=ТП/ОбФ     

9. Тривалість одного обо-
роту (Т) 

360/Ко     

10. Коефіцієнт ефективності 
використання оборотних 

фондів 

Пв/ОбФ     

11. Вивільнення (залучення) 
оборотних коштів, тис. 

грн. 

(Т1-Т2)хТП/360     

12. Приріст товарної проду-
кції за рахунок зміни об-
сягу нормованих оборо-
тних коштів, тис. грн.  

∆ТП=(ОбФ1-
ОбФ0)хКо0 
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Продовження табл.2 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Приріст товарної про-
дукції за рахунок зміни 
ефективності викорис-
тання оборотних кош-

тів, тис. грн.  

∆ТП=(Ко1-
Ко0)хОбФ1 

    

Ефективність використання трудового потенціалу 
16. Продуктивність праці 

(Пп), грн. 
ТП/Ч     

17. Прибуток на одного 
працівника, грн. 

Пб/Ч     

18. Віддача управлінських 
витрат, грн./грн. 

ТП/Вупр     

19. Ефективність управлін-
ських витрат, грн./грн. 

Пб/Вупр     

20. Приріст продуктивнос-
ті праці за рахунок змі-
ни фондоозброєності, 

тис. грн. 

∆Пп=(Фо1-Фо0)хФв0     

21. Приріст продуктивнос-
ті праці за рахунок фо-

ндовіддачі, тис. грн. 

∆Пп=(Фв1-Фв0)хФо1     

22. Приріст товарної про-
дукції за рахунок зміни 
чисельності промисло-
во-виробничого персо-

налу, тис. грн. 

∆ТП=(Ч1-Ч0)хПп0     

23. Приріст товарної про-
дукції за рахунок зміни 
чисельності промисло-
во-виробничого персо-

налу, тис. грн. 

∆ТП=(Пп1-Пп0)хЧ1     

Показники рентабельності та ефективності використання підприємницького потенціалу 
24. Рівень рентабельності, 

% 
Пв/Сх100     

25. Норма рентабельності, 
% 

Пв/(Ф+ОбФ)х100     

26. Рентабельність проду-
кції, % 

Пв/ТПх100     
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Продовження табл.2 
1 2 3 4 5 6 7 

27. Ефективність викорис-
тання економічного по-

тенціалу, % 

Пв/ППх100     

28. Потенціаловіддача, % ТП/ППх100     
*тут і надалі показники із верхнім індексом 1 – значення звітного року, із ін-
дексом 0 – значення базового року 
** ТП – товарна продукція, тис. грн., Ф – середньорічна вартість основних 
фондів, тис. грн.,  Ч – середньоспискова чисельність працівників, чол.., Пв – 
валовий прибуток, тис. грн., Не – середньорічна вартість нематеріальних ак-
тивів, тис. грн., ОбФ  - середньорічні залишки нормованих оборотних кош-
тів, тис. грн., Вупр – загальні витрати на управління, тис. грн., С - собівар-
тість реалізованої продукції, тис. грн., ПП – вартість потенціалу підприємст-
ва (порахована будь-яким способом), тис. грн. 

 
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО РОЗДІЛУ 3 

У розділі 3 студенти повинні визначити проблемні зони господарю-
вання, які суттєво впливають на покрашення (погіршення) якісних показни-
ків діяльності підприємства та обґрунтувати управлінські рішення та меха-
нізм їх впровадження. 

 
Орієнтовна структура розділу 3: 
РОЗДІЛ 3. Заходи по удосконаленню управління економічним поте-

нціалом підприємства 
3.1. Проблеми формування та використання потенціалу підприємст-

ва 
3.2. Удосконалення структури економічного потенціалу підприємст-

ва. 
3.3. Підвищення конкурентоспроможності економічного потенціалу 

підприємства. 
 
При розробці структури розділу слід орієнтуватися на обрану тему 

(див. Додаток В) та предмет дослідження. Наприклад, за темою № 21 
«Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства (на при-
кладі …)» розділ 3 може мати таку структуру: 

 
РОЗДІЛ 3. Обґрунтування стратегії забезпечення конкурентоспро-

можності потенціалу підприємства 
3.1. Визначення кризових «точок» у діяльності підприємства та 

стратегічні напрямки їх подолання 
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3.2. Оцінка конкурентоспроможності  потенціалу підприємства для 
потреб стратегічного управління 

3.3. Обґрунтування системи заходів та прогнозування конкурентно-
го статусу підприємства після їх впровадження 

 
У підрозділі 3.1. повинні бути виявлені основні проблеми, пов’язані 

з використанням потенціалу підприємства та його складових. Для визначен-
ня управлінського рішення щодо вдосконалення потенціалу підприємства 
можна скористатись графоаналітичним методом «Квадрат потенціалу» 

 
Методика використання графоаналітичного методу «Квадрат по-

тенциалу» 

Студент самостійно формує представлені табл. 3 - 6. та визначає в 
них вагомість показника, але кількість показників, що аналізуються по кож-
ній функціональній групі не повинна бути меншою за 10. Більша кількість 
показників дає можливість провести більш точну оцінку потенціалу підпри-
ємства. 

Під еталоном слід розуміти середнє значення показника по галузі, 
або найкращій показник серед найближчих конкурентів, або цільові показ-
ники стратегічного плану підприємства.  

Таблиця 3 
Виробництво, розподіл та збут продукції 

№ п/п Показник Коефіцієнт 
чутливості 

Еталон Підприємство 
значення / рейтинг 

1 Потужність підприємства, 
нат. одиниць 

1,2    

2 Якість продукції, % х 1,2    
3 Фондовіддача, грн. 1,1    
4 Витрати на 1грн. товарної 

продукції, грн. 
1,1    

5 Екологія виробництва 
(штрафи, тис.грн.) 

1,05    

6 Прибуток, тис.грн. 1,15    
7 Рентабельність, % 1,15    
8 ... ...    
9 ... ...    
10 ... ...    
*Якість продукції оцінюється по методиці, яка прийнята на кожному 
окремому підприємстві. 
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Таблиця 4 
Організаційна структура та менеджмент 

№  
п/п 

Показник Коефіцієнт 
чутливості 

Еталон Підприємство 
значення / рей-

тинг 
1 Ділові якості менеджерів *, балів  1,2    
2 Ефективність організаційної стру-

ктури управління **, балів 
1,15    

3 Віковий стан персоналу, % до 45 
років 

1,1    

4 Рівень освіти, % з вищою освітою 1,05    
5 Продуктивність праці, грн 1,2    
6 Середньомісячна оплата праці, грн 1,2    
7 ... ...    
8 ... ...    
9 ... ...    

10 ... ...    
 

Таблиця 5 
Маркетинг 

№ 
п/п 

Показник Коефіцієнт 
чутливості 

Еталон Підприємство 
значення / рей-

тинг 
1 Обсяги поставок на внут-

рішній ринок, нат. одиниць 
1,2    

2 Місце у експорті, т.т. 1,15    
3 Фінансування рекламної 

діяльності, % до загальних 
витрат підприємства 

1,15    

4 Фірмовий стиль (розвинуті 
напрямки) 

1,15    

5 Ціна за одиницю продукції, 
грн. 

1,1    

6 Інноваційна діяльність, 
тис.грн. 

1,25    

7 ... ...    
8 ... ...    
9 ... ...    

10 ... ...    
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Таблиця 6 
Фінанси* 

№ 
п/п 

Показник Коефіцієнт 
чутливості 

Еталон Підприємство 
значення / рей-

тинг 
 Коефіцієнти ліквідності:     

1 Коефіцієнт поточної оцін-
ки 

1,05 2-3   

2 Коефіцієнт критичної оці-
нки 

1,1 2-3   

 Коефіцієнти рентабельнос-
ті: 

    

3 Рентабельність продажу 1,15 більше 
10 % 

  

4 Рентабельність активів 1,05 більше 
20 % 

  

5 Рентабельність власного 
капіталу 

1,1 біля    
100 % 

  

 Показники ефективності:     
6 Оборотність активів 1,1 3-7   
 Коефіцієнти залежності:     

7 Коефіцієнт заборгованості 1,1 до 0,7   
8 Коефіцієнт капіталізації 1,15 до 10   
9 ... ...    
10 ... ...    

 
Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємст-

ва «Квадрат потенціалу»: 
1. Вихідні дані подаються у вигляді матриці (аij), тобто табли-

ці, де по строкам записані номера показників (i = 1,2,3,..., n), а по стовпцях - 
назва  підприємств, що розглядаються (j = 1,2,3,..., m). 

2. По кожному показнику знаходиться найкраще значення при 

урахуванні коефіцієнта чутливості і проводиться  ранжування підприємств, 

з визначенням зайнятого місця. 
3. Для кожного підприємства знаходимо суму місць (Рj), 

отриманих у ході ранжування по формулі: 

∑
=

×=
n

i

чijj kaP
1

, 
1) 

де aij – місце підприємства серед конкурентів, kч – коефіцієнт чутли-
вості. 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 



16 
    

4. Трансформуємо отриману у ході ранжування суму місць (Рj) у до-
вжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства (рис.1). Квад-
рат потенціалу підприємства має чотири зони відповідно розділам (k), які за-
стосовані у розглянутій системі показників  та чотири вектори (В), що ство-
рюють його.  

0

20

40

60

80

100
1 вектор

2 вектор

3 вектор

4 вектор

         
Рис. 1  Квадрат потенціалу підприємства 

 
Отже, довжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємс-

тва (Вk), знаходимо за допомогою формули: 

)1(

100
)(100

−
−−=

∑
∑

mk
kPjBk

ч

ч

, 
2) 

де m – кількість підприємств, що приймають участь у ранжуванні. 
5. Визначивши довжину усіх  векторів, створюємо квадрат потенціа-

лу підприємства і робимо відповідні висновки 
 

Перспективи розвитку потенціалу підприємства можна визначити 
також  за допомогою методики оцінки конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства  

Метод набору конкурентоспроможних елементів 

Це синтезований метод визначення конкурентоспроможності потен-
ціалу підприємства побудований на посилці, що конкурентоспроможність 
продукції підприємства є її головною складовою. 

Алгоритм методу наступний: 
1. Перш за все формується перелік індикаторів (INDj, де 

j=1...m), які слугують базою оцінки конкурентоспроможності конкретного 
виду продукції, що оцінюється. 

2. Експертним шляхом для кожного індикатора встановлюєть-
ся його вага (Vagaj, де j=1...m) в загальній оцінці при умові, що ∑Vagaj = 1. 
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3. Службою маркетингу підприємства-об'єкта оцінки пропону-
ється n-вибір підприємств з аналогічною продукцією, які є найближчими 
конкурентами. 

4. За отриманою інформацією будується матриця визначення 
конкурентоспроможності одиниці продукції підприємства, що слугує об'єк-
том оцінки (таблиця ). 

5. За допомоги абсолютних значень обраних індикаторів визна-
чаються ранги одиниці продукції (Rij). 

6. Знаходиться зважений на вагу індикатора загальний ранг 
одиниці продукції кожного підприємства, що бере участь в масиві оцінки за 
формулою: 

Rangi= ∑ RijхVagaj     (3)       
7. Після встановлення загальних рангів знаходиться підприємс-

тво-лідер (L) та підприємство-аутсайдер (A) за даною одиницею продукції, а 
також діапазон відстані аутсайдера від лідера (Dv) за формулою: 

 Dv = RangA - RangL                   (4) 
Таблиця 7 

Матриця визначення конкурентоспроможності одиниці продукції 
 
 

№  
п/п 

Вага індика-
тора 

Vaga1 Vaga2 Vaga3 ...  Vagam Rangi KSopіа 

Індикатор IND1 IND2 IND3 ... INDm 

Підприємство абс. 
 зн. 

ранг 
Rij 

абс. 
 зн. 

ранг 
Rij 

абс. 
 зн. 

ранг 
Rij 

... ... абс. 
 зн. 

ранг 
Rij 

1 Об'єкт 

оцінки  

            

2              
3              
...              
n              

 
Діапазон відстані аутсайдера від лідера дає уявлення про розмежу-

вання підприємств в конкурентному середовищі, а саме: 
• Чи належить підприємство до кола лідерів чи аутсайдерів? 
• Чи вигідне в нього положення в зоні очікування нападу? 
• Чи правильно використовує свої можливості? 
Радіус кола лідерів (аутсайдерів) дорівнює чверті від діапазону відс-

тані аутсайдера від лідера (Dv), а саме: 
0 – ¼ Dv  - коло лідерів; 
¼ Dv  -– ½ Dv  - зона очікування нападу; 
 ½ Dv  - – ¾ Dv  -  зона невикористаних можливостей; 
 ¾ Dv  - – Dv  -  коло аутсайдерів. 
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8.  Конкурентоспроможність одиниці продукції, таким чином, 
знаходиться за формулою: 

KSopіа = (RangA – Rangi)/ Dv        (5)        
9. Для визначення конкурентного статусу підприємства за всі-

єю номенклатурою продукції, що ним виготовляється необхідно провести 
аналогічні розрахунки для всіх видів продукції, а потім звести отримані ре-
зультати  в підсумкову таблицю, яка також повинна містити інформацію що-
до структури виробництва продукції за проектною потужністю та фактич-
ними обсягами продажу (табл.). 

Таблиця 8 
 Підсумкова таблиця для визначення конкурентоспроможності потенціа-

лу підприємства-об'єкта оцінки 
№ 
п/п 

Продук-
ція 

KSopіа Струк-тура 
виробниц-
тва проду-
кції за про-
ектною по-
туж-ністю 

(Sv) 

Струк-
тура фак-
тич-них 
продаж 

продукції 
(Sp) 

Скорего-вана 
KSopіа  на Sv 

= 
(р.2хр.3/100) 

Скоре-гована 
KSopіа  на Sp 

= 
(р.2хр.4/100) 

Резерв 
конку-
ренто-

спромож-
ності 
RKSіа 

= 
(р.5-р.6) 

Ранг кон-
курен-
тоспро-

можності 
потенціалу 
підприєм-

ства 
Rangкпп 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1         
2         
...         
а         
   100 100     
 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства   

10. Ранг конкурентоспроможності потенціалу підприємства ви-
значається за формулою: 

Rangкпп  =  KSopіа х (1 - RKSіа)         (6)        
11. Рівень конкурентоспроможності потенціалу підприємства 

розраховується, як середній ранг конкурентоспроможності за всією номенк-
латурою продукції. 

Конкурентоспроможність продукції без сумніву є головною складо-
вою конкурентоспроможності потенціалу підприємства, але не треба забува-
ти, що до його складу входять не менш важливі елементи: виробничий, фі-
нансовий, управлінський потенціали і т. і., конкурентоспроможність яких 
треба враховувати при визначенні остаточного рівня конкурентоспроможно-
сті потенціалу. 

Крім викладених методик, у підрозділі 3.1 можна застосовувати та-
кож методи стратегічного аналізу, які допоможуть окреслити напрямки вдо-
сконалення потенціалу підприємства та його структури: 

- STEP - аналіз; 
- SWOT - аналіз;      
- SPACE - аналіз; 
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- GAP - аналіз; 
- метод аналізу LOTS; 
- PIMS - аналіз; 
- вивчення профілю об'єкта; 
- модель GE/McKinsey. 
Останній підрозділ повинен містити обґрунтоване господарське 

рішення, спрямоване на поліпшення структури потенціалу або на підвищен-
ня ефективності його використання. В цьому підрозділі повинні наводитись 
розрахунки, пов’язані з оцінкою затрат на реалізацію рішення, та прогнозо-
ваний ефект від реалізації у вигляді підвищення показників ефективності, 
вдосконалення структури потенціалу або підвищення його конкурентоспро-
можності.  

 
ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсову роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній сторін-
ці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 міжрядкових ін-
тервали, шрифтом 12-14пт (при друці на комп’ютері використовують як пра-
вило кириличні шрифти Тimes New Roman чи Arial).  

Текст роботи необхідно оформляти, залишаючи поля зліва 25 мм, 
справа — 15 мм, зверху — 20 мм, знизу —- 20 мм.  

Друкарські помилки, описки й графічні неточності, які виявилися в 
процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або за-
фарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому самому місці або між ряд-
ками виправленого тексту (фрагменту рисунка) друкованим способом. 

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пунк-
ти та підпункти. 

Заголовки структурних частин курсової роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», 
«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТ-
КИ» друкують великими літерами  симетрично до тексту. Заголовки підрозділів 
друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку 
в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше ре-
чень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами 
(крім першої великої) з абзацного відступу. В кінці заголовка, надрукованого в пі-
дбір до тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовком та текстом має дорівнювати 3—4 інтервалам. 
Кожний розділ курсової треба починати з нової сторінки. Підрозділи з 

нової сторінки не починають. 
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, ма-

люнків, таблиць, формул подають арабськими числами без знака «№». 
Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який 

включають до загальної нумерації. На титульному аркуші номер сторінки не 
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ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому 
куті сторінки без крапки в кінці. 

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список вико-
ристаних джерел не нумерують, але включають їх у загальну нумерацію. Но-
мер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», потім друкують заголовок розді-
лу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ста-
влять крапку. В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.3.» 
(третій підрозділ другого розділу). Потім у тому самому рядку йде заголовок 
підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту скла-
дається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять 
крапку. В кінці номера має стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт 
третього підрозділу першого розділу). Потім у тому самому рядку йде заго-
ловок пункту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за тими самими прави-
лами, як пункти. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці 
необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані впе-
рше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окре-
мих сторінках), включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рису-
нок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну 
сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у 
додатках. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах 
розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації 
має складатися з номера розділу і порядкового номеру ілюстрації, між якими 
ставиться крапка. Наприклад: рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Но-
мер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під 
ілюстрацією.  

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у до-
датках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголов-
ком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер 
таблиці має складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між 
якими ставиться крапка, наприклад. «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого ро-
зділу). 

При переносі частини таблиці на другий аркуш (сторінку) слово 
«Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, 
над перенесеними частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують 
номер, наприклад: «Продовження табл. 1.2». 
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Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер 
формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розді-
лі, між якими ставлять крапку. Номер формули пишуть справа на рівні самої 
формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розді-
лу). 

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові та пояс-
нювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки.  

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею 
і друкують симетрично до тексту. Слово «Таблиця» та її назву починають з 
великої літери. Назву не підкреслюють. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті 
таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку 
роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кіль-
кістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під другою 
в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат 
сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її шап-
ку, в другому випадку — боковик. 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з од-
ного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то 
при першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі — 
лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хіміч-
них символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в пе-
вному рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба пода-
вати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у 
формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подава-
ти з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без 
двокрапки. 

Рівняння і формули треба виділяти в тексті вільними рядками. Вище і 
нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. 
Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рі-
вності (=) або після математичних знаків (-, +, х,:).  

При написанні курсової роботи необхідно давати посилання на дже-
рела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на іде-
ях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання дослідження. 
Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність 
відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо ньо-
го, допомагають з'ясувати зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на 
останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише 
в тих випадках, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видан-
ня. 
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Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, огля-
дових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, в посиланні 
необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з 
джерела, на яке посилаються. 

Посилання в тексті курсової на джерела слід зазначати порядковим 
номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 
наприклад: «. . .  у працях [ 1—7]...» або «у праці [7, с. 25]. 

Допускається посилання на джерела у виносках, при цьому офор-
млення посилання має відповідати його бібліографічному опису. 

Посилання на ілюстрації в роботі вказують порядковим номером 
ілюстрації, наприклад: «рис. 1.2». 

Посилання на формули вказують порядковим номером формули в 
дужках, наприклад: «у формулі (2.1)». 

На всі таблиці курсової роботи чи дипломного проекту мають бути 
посилання в тексті. При цьому слова «таблиця» в тексті пишуть скорочено, 
наприклад: «. . .  у табл.1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюст-
рації треба вказувати «див.табл.1.3». 

Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: в 
порядку появи посилань у тексті чи в  алфавітному порядку прізвищ перших 
авторів або заголовків; в хронологічному порядку. Відомості про джерела, які 
включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного станда-
рту з обов'язковим наведенням назв праць.  

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи після текс-
ту роботи, розміщуючи їх у порядку посилань на них у тексті. Кожний дода-
ток слід починати з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, на-
друкований угорі сторінки малими літерами тексту (з першої великої). 
Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друку-
ється слово «Додаток » і велика літера, що позначає номер додатку. До-
датки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за ви-
нятком літер Є, І, Ї, Й, И, О, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Якщо до-
даток один, тоді він позначається як додаток А. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на ро-
зділи і підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі 
перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, На-
приклад: А.2 — другий розділ додатка А; чи В. 3.1 — підрозділ 3.1 додатка 
В. 

Ілюстрації, таблиці та формули, які розміщені в додатках, нумеру-
ють у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 - другий рисунок пер-
шого розділу додатка Д; формула (А. 1) — перша формула додатка А. 
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НЕДОЛІКИ, ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ У КУР-

СОВИХ РОБОТАХ 
 
1. Назва роботи не відповідає її змісту.  
2. Назви окремих розділів роботи не відповідають їх змісту. 
3. Тема роботи і розділів не розкриті  у змісті роботи. 
4. План дослідження не збалансований: окремі розділи мають 

забагато підрозділів, а інші — замало або не мають зовсім. 
5. В роботі виділяються розділи, які мають всього 1—2 сторін-

ки тексту.  
6. Відсутність логіки у побудові дослідження: зміст основних 

розділів не пов'язаний між собою. 
7. Відсутність логічних переходів від одного підрозділу до дру-

гого. 
8. На титульному листі неправильно вказуються назви факульте-

ту та спеціальності, прізвище та посада керівника. 
9. Відсутня нумерація сторінок у змісті. 
10. Порушується послідовність розміщення структурних частин 

роботи. 
11. Зміст вступу не відповідає встановленим вимогам. 
12. Графічні матеріали називають «малюнки» замість правиль-

ного — «рисунки». 
13. Нумерація та оформлення таблиць та рисунків не відповідають 

вимогам. 
14. Відсутні назви таблиць, схем. 
15. Список використаних джерел оформлений не за стандартом, 

відсутні посилання на них у тексті. 
16. Відсутність у списку використаних джерел найбільш вживаної 

при написанні курсової роботи літератури. 
17. Висновки не відповідають змісту роботи і носять загальний 

характер. 
 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Процедура захисту передбачає стисле викладення студентом резуль-

татів дослідження і відповідей на запитання членів комісії. Оскільки в ході 
захисту оцінюються не тільки робота, але й якість самого захисту, то слід при-
ділити увагу підготовці до виголошення основних результатів курсової робо-
ти. 

Мета доповіді студента — ознайомити членів комісії з результатами 
свого дослідження. Тому рекомендується така послідовність виступу: тема, 
мета та завдання курсової роботи; об' єкт дослідження; методика, головні на-
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прямки та результати дослідження; основні проблеми, які були виявлені в 
ході дослідження; характеристика запропонованих у роботі можливостей 
вирішення виявлених проблем. Час доповіді студента не повинен перевищувати 
10 хвилин, має бути стислим, конкретним. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Основна література 

1. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства. – Київ: Центр навчальної 
літератури, 2005. – 352 с. 

2. Кузнєцова Т.В.,  Романів О.Я., Гарнага О.М., Ковальова Т.С. Управління 
потенціалом підприємства: Навчально-методичний посібник – Рівне: 
НУВГП, 2007. – 182 с. 

3. Управління ресурсами підприємства: Навч. посіб. / За ред. к.е.н. Ю. М. 
Воробйова, д.е.н. Б.І. Холода. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 288 с. 

4. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк І.М. Потенціал підприємства: фор-
мування та оцінка. – К.:КНЕУ, 2005. – 261 с. 

 
Допоміжна література 

5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия.-СПб:Питер Кош,1999.-413 
с.-(Серия "Теория и практика менеджмента"). 

6. Анфилатов В.С. и др. Системный анализ в управлении: Учеб. Пособие 
/В.С.Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин; Под ред. А.А. Емель-
янова.-М.: Финансы и статистика, 2002.-368 с. 

7. Арапов О.С. Інвестиційний потенціал підприємства: якісна оцінка з по-
зицій VBM//Інвестиції: практика та досвід,2010.-20. - С.13-15 

8. Асаул А.Н., Абаев Х.С., Гордеев Д.А. Оценка конкурентных позиций 
субъектов предпринимательской деятельности. 
Эл.версия:Монография/Под ред. А.Н. Асаула. - Санкт-
Петербург:Гуманистика,2007. - 271с. 

9. Асаул А.Н., Старинский В.Н., Бездудная А.Г., Ерофеев П.Ю. 
Оценка машин, оборудования и транспортных средств. Эл. версия:Учеб. 
пособие/Под ред. А.Н.Асаула. - Санкт-Петербург:Гуманистика,2007. - 
270с. 

10. Божко В. П. Оценка рыночной стоимости предприятия как бизне-
са//Економіка. Фінанси. Право,2007.-12. - С. 3-8 

11. Валдайцев С.В. 
Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия.:Учеб. пособие 
для вузов. - Москва:ЮНИТИ-ДАНА,2002. - 720 с.- 

12. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством:Навч. посібник. 
- 2-ге вид., випр. і доп.-Київ:ЦНЛ,2005. - 504с. 
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13. Глумаков В. Н., Максимцов М. М., Малышев Н. И. Стратегический ме-
неджмент:Практикум. - Москва:Вузовский учебник,2010. - 186с. 

14. Григорьев В.В. Оценка предприятий. Имущественный подход : Учебно - 
практ. пособие/В.В.Григорьев, И.М.Островкин. - Москва:Дело,1998. - 
224с. 

15. Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюк С.В., Кокотько М.Є., Костенко 
Т.Д. Потенціал підприємства: формування та оцінка:Навч. посіб.-
Київ:ЦУЛ,2007. - 208с. 

16. Должанський І.З., Загорна Т.О. та ін. Управління потенціалом підприєм-
ства. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератур, 2006. – 362 
с. 

17. Зеленська М.О. Ефективність управління потенціалом підприємст-
ва//Економіка та держава,2011.-9. - С.80-82 

18. Зоря Т.М. Стратегічне управління потенціалом підприємства на іннова-
ційній основі//Економіка. Фінанси. Право,2012.-1-2. - С.3-7 

19. Іванов В.Б., Кохась О.М., Хмелевський С.М. Потенціал підприємства: 
Наук.-практич. посіб.-Київ:Кондор,2009. - 300с. 

20. Коваленко Г. М. Формування інноваційного потенціалу підприємств ма-
лого та середнього бізнесу//Энергосбережение. Энергетика. Энергоау-
дит,2012.-9. - С.48-52 

21. Коупленд Том, Коллер Тим, Муррин Джек. Стоимость компаний: оценка 
и управление. Пер.с англ.-М.:ЗАО"Олимп-Бизнес",1999.-576 с.:ил.(Серия 
"Мастерство") 

22. Левченко Н.М. Фінансовий потенціал підприємства: сутність та підходи 
до діагностики//Інвестиції: практика та досвід,2012.-2. - С.114-117 

23. Мороз О.В., Пащенко О.В. Теорія сучасного брендингу. Монографія, -
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003.-104 с.   

24. Оценка недвижимости/Под ред. А.Г.Грязновой. - 2-е изд., перераб. и 
доп.-Москва:Финансы и статистика,2008. - 560с. 

25. Охтомлянський О., Черната Т. Факторний індексний аналіз показників 
діяльності підприємства з використанням матричної моделі // Економіка 
України. – 2001. - №5. – С. 84-87. 

26. Парахина В.Н., Максименко Л.В., Панасенко С.В. Стратегический 
менеджмент:Электронный учебник. - Москва: КноРус, 2010. 

27. Томпсон А.А., Стрикленд ІІІ А.Д. Стратегический менеджмент: концеп-
ции и ситуации:Учеб./Пер. с 9-го анг. изд.-Москва:ИНФРА-М,2001. - 
412с. 

28. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, 
управление.-М:ИНФРА-М.-2000.-312 с. 

29. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. -М.: 
ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.-304 с. 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 



26 
    

30. Фатхутдинов Р.А. 
Стратегический маркетинг:Учеб.-Москва:ЗАО Бизнес-шк. Интел-
Синтез,2000. - 640с. 

31. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: фор-
мування та оцінка: Посібник для сам вивчення дисципліни.-К.: КНЕУ, 
2004.-368 с. 

32. Федотова М.А., Уткин З.А. Оценка недвижемости и бизнеса:Учеб.-
Москва,2000. - 350с. 

33. Хомяков В.І., Бакум І.В. Управління потенціалом підприємства:Навч. 
посібник. - Київ:Кондор,2009. - 400с. 

34. Чухрай Н. Формування інноваційного потенціалу підприємства: марке-
тингове та логістичне забезпечення. Монографія. –Львів: 
Вид.Нац.університету “Львівська політехніка”, 2002.-316 с. 

 
Інтернет-ресурси 

Матеріали офіційного сайту Фонду держмайна України – www.spfu.gov.ua 
Електронні ресурси з оцінки вартості бізнесу www.dist-cons.ru, www.clif.ru, 
www.optim.ru, www.cfin.ru/appraisal/ 
Методологія оцінки бізнесу страхових компаній www.dom.bankir.ru, 
www.minfin.rinet.ru, www.gks.ru, www.raexpert.ru, www.rating.rbc.ru 
Сайт видавництва «Інфра-М», на якому розміщено окремі розділи книг з пи-
тань бізнесу www.infra-m.ru/live/books 
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Додаток А 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Національний університет водного господарства та природокористу-
вання 

 
 

Кафедра економіки підприємства 
 
 
 
 
 

Курсова робота 
з дисципліни: 

“Управління потенціалом підприємства ” 
на тему: 

“Удосконалення  управління економічним потенціалом підприємства  
АТВТ “Нетішинхарчопром”” 

 
 
 
 
 
 

Виконала: 
студентка 5 курсу,  
2 групи спеціальності 
7.030504 
“Економіка підприємст-
ва” 
Волчецька Н.А. 
 
 
Перевірила: 
к.е.н., доцент 
Красовська Ю.В. 

 
 
 

Рівне – 201_ 
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Додаток Б 
БЛАНК ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 

Національний університет водного господарства та природокористу-
вання 

Кафедра економіки підприємства 
 

Дисципліна «Управління потенціалом підприємства» 
Спеціальність 7.030504 «Економіка підприємства» 
Курс___ Група___ Семестр _____ 
 

Завдання 
на курсову роботу студента 

_________________________________________________________________ 
(прізвище,  ім’я, по батькові) 

1. Тема роботи: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
2. Термін здачі студентом закінченої роботи  __________________________ 
3. Вихідні дані до роботи __________________________________________ 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань):  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____ 
5. Дата видачі завдання ____________________________________________ 

Календарний план виконання курсової роботи 
№ 
з/п 

Назва етапів курсової роботи Термін виконання 
етапів роботи 

Примітка 
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Шкала оцінювання курсової роботи 

Параметри Максимально Фактично 
Якість виконання: 40  
глибина розкриття теоретичних 
питань 

10  

точність розрахунків 10  
коректність висновків 10  
застосування оригінальних ме-
тодик 

10  

Якість оформлення: 10  
текстова частина 5  
розрахунковий матеріал 5  
Вчасність виконання: 10  
Якість захисту: 40  
вчасність захисту 10  
презентація 5  
відповіді на питання 25  
Разом 100  

 
Зауваження до курсової роботи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата захисту курсової роботи «___ » ________ 201__ р. 
 
Студент ________________      __________________________ 
Керівник _______________      __________________________ 
«___»______ _____ р. 
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Додаток В 
Рекомендована тематика курсових робіт 

 
1. Антикризове управління потенціалом підприємства (на прикладі …) 
2. Вдосконалення мотиваційного механізму управління трудовим потен-

ціалом підприємства (на прикладі …) 
3. Ефективність використання потенціалу основних виробничих фондів 

(на прикладі …) 
4. Обгрунтування заходів щодо зниження витрат підприємства та їх вплив 

на ефективність використання потенціалу підприємства (на прикладі 
…) 

5. Обгрунтування стратегії розвитку потенціалу підприємства (на при-
кладі …) 

6. Основні напрями і шляхи підвищення ефективності використання тру-
дового потенціалу підприємства (на прикладі …) 

7. Оцінка вартості потенціалу підприємства як діючого (на прикладі …) 
8. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства (на прикладі 

…) 
9. Підвищення ефективносіт використання потенціалу земельних русурсів 

(на прикладі …) 
10. Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу (на 

прикладі …) 
11. Підвищення ефективності використання економічного потенціалу (на 

прикладі …) 
12. Підвищення ефективності використання потенціалу оборотних засобів 

(на прикладі …) 
13. Підвищення ефективності використання потенціалу торгівельного 

підприємства (на прикладі …) 
14. Прибуток підприємства як показник ефективності використання потен-

ціалу підприємства (на прикладі …) 
15. Технічний потенціал підприємства та підвищення його рівня (на при-

кладі …) 
16. Удосконалення інформаційного потенціалу підприємства (на прикладі 

…) 
17. Удосконалення управління потенціалом підприємства (на прикладі …) 
18. Управління виробничим потенціалом підприємства (на прикладі …) 
19. Управління витратами промислового підприємства як підсистема 

управління потенціалом підприємства (на прикладі …) 
20. Управління ефективністю використання потенціалу підприємства на 

основі підвищення його прибутковості (на прикладі …) 
21. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства (на 

прикладі …) 
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22. Управління маркетинговим потенціалом підприємства (на прикладі …) 
23. Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства (на при-

кладі …) 
24. Управління потенціалом земельних ресурсів (на прикладі …) 
25. Управління потенціалом оборотних засобів (на прикладі …) 
26. Управління потенціалом основних виробничих фондів (на прикладі …) 
27. Управління торговельним потенціалом підприємства (на прикладі …) 
28. Управління трудовим потенціалом підприємства (на прикладі …) 
29. Управління логістичним потенціалом підприємства (на прикладі …) 
30. Управління фінансовим потенціалом банку (на прикладі …) 
31. Управління фінансовим потенціалом підприємства (на прикладі …) 
32. Формування витрат в системі управління виробничим потенціалом 

підприємства (на прикладі …) 
33. Формування витрат на виробництво продукції в системі управління по-

тенціалом підприємства (на прикладі …) 
34. Формування прибутку підприємства в процесі використання його еко-

номічного потенціалу (на прикладі …) 
35. Шляхи покращення використання виробничого потенціалу (на прикладі 

…) 
36. Інша тема за вибором студента. 

 
 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 


