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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Обов'язкова дисципліна
Семестр 8
Кількість кредитів  5
Загальна кількість годин 150
Кількість модулів 1
Лекції, годин 20
Практичні/ семінарські, годин 30
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 100
Тижневих годин для денної форми навчання: 15
аудиторних 5
самостійної роботи студента 10
Вид контролю Екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - поглиблення теоретичних знань студентів і набуття ними практичних 
навичок питань формування, оцінки та  розвитку потенціалу підприємства

Завдання - поглиблення розуміння основ формування і розвитку потенціалу 
підприємства; формування знань щодо теоретичних та методологічних основ 
управління потенціалом за вартісними критеріями; формування знань щодо сис-
теми управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприєм-
ства; набуття навичок оцінки нематеріальних активів та методів їх оцінки; погли-
блення розуміння сутності організаційного потенціалу підприємства та його оцінка



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1: Потенціал підприємства: сутність і механізм формування

Тема 1. Основи формування і розвиток 
потенціалу підприємства 18 2 2 14

Тема 2. Теоретичні та методологічні
основи управління потенціалом за вартіс-
ними критеріями

18 2 2 14

Разом за 1 модуль 36 4 4 28

Змістовий модуль 2:  Методологія поелементної оцінки потенціалу підприємства
Тема 3. Система управління формуван-
ням і використанням трудового потенці-
алу підприємства

18 2 4 12

Тема 4. Нематеріальні активи та методи 
їх оцінки 18 2 4 12

Тема 5. Організаційний потенціал під-
приємства та його оцінка 18 2 4 12

Разом за 2 модуль 54 6 12 36

Змістовий модуль 3: Організаційно-економічні механізми управління і розвитку потенціалу 
підприємства

Тема 6. Реінжінірінг бізнес - процесів як 
механізм організаційного потенціалу
підприємства

18 2 4 12

Тема 7. Управління майновим потенціа-
лом підприємства 20 4 4 12

Тема 8. Розвиток підприємства: зміст,
сучасні концепції  та передумови 22 4 6 12

Разом за 3 модуль 60 10 14 36
Усього годин 150 20 30 100

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Практичне заняття - Основи формування і розвиток потенціалу 
підприємства 2

2 Практичне заняття - Теоретичні та методологічні основи управ-
ління потенціалом за вартісними критеріями 2

3 Практичне заняття - Система управління формуванням і викорис-
танням трудового потенціалу підприємства 4

4 Практичне заняття - Нематеріальні активи та методи їх оцінки 4

5 Практичне заняття - Організаційний потенціал підприємства та 
його оцінка 4

6 Практичне заняття - Реінжінірінг бізнес - процесів як механізм 
організаційного потенціалу підприємства 4

7 Практичне заняття - Управління майновим потенціалом 
підприємства 4

8 Практичне заняття - Розвиток підприємства: зміст, сучасні концеп-
ції  та передумови 4

5. Індивідуальні завдання



1  Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою
2 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Потенціал підприємства: сутність і механізм формування

Тема 1. Основи 
формування і роз-
виток потенціалу 
підприємства

14

1. Формування потенціалу у торговельних 
підприємствах 
Джерела [2, 5, 6] 
2. Самотестування  
3. Підготовка до презентації доповіді

Виступ студента з 
повідомленням за темою

Тема 2. Теоретичні 
та методологічні 
основи управління 
потенціалом за 
вартісними 
критеріями

14

1. Результатна оцінка потенціалу підприємства.  
Джерела [1, 2, 4] 
2. Самотестування  
3. Підготовка до презентації доповіді

Виступ студента з 
повідомленням за темою 

Тестування 

Змістовий модуль 2. Методологія поелементної оцінки потенціалу підприємства
Тема 3. Система 

управління форму-
ванням і викорис-
танням трудового 

потенціалу 
підприємства

12

1. Методики оцінки трудового потенціалу підприємства 
Джерела [2, 4, 6] 
2. Самотестування  
3. Підготовка до презентації доповіді

Виступ студента з 
повідомленням за темою 

Тема 4. 
Нематеріальні 

активи та методи 
їх оцінки

12

1. Концепція інтелектуального капіталу 
Джерела [1,2, 4, 5] 
2. Самотестування  
3. Підготовка до презентації доповіді

Виступ студента з 
повідомленням за темою 

Тема 5. 
Організаційний 
потенціал підпри-
ємства та його 

оцінка

12

1. Етапи вдосконалення організаційної структури 
управління підприємством 
Джерела [2, 5, 6] 
2. Самотестування  
3. Підготовка до презентації доповіді

Виступ студента з 
повідомленням за темою 

Тестування

Змістовий модуль 3. Організаційно-економічні механізми управління і розвитку потенціалу 
підприємства

Тема 6. 
Реінжінірінг бізнес 
- процесів як меха-
нізм організацій-
ного потенціалу 
підприємства

12

1. Основні помилки у проведенні  реінжинірингу. 
Джерела [1,  2, 3, 4] 
2. Самотестування  
3. Підготовка до презентації доповіді

Виступ студента з 
повідомленням за темою

Тема 7. 
Управління майно-
вим потенціалом 
підприємства

12

Порівняльний підхід до оцінки бізнесу. 
Джерела [2, 3, 4] 
2. Самотестування  
3. Підготовка до презентації доповіді

Виступ студента з 
повідомленням за темою

Тема 8. Розвиток 
підприємства: 

зміст, сучасні кон-
цепції  та 
передумови

12

Формування стратегій розвитку підприємств 
Джерела [1,  2, 3, 4] 
2. Самотестування  
3. Підготовка до презентації

Виступ студента з 
повідомленням за темою 

Тестування

7. Результати навчання

1 Розуміння основ формування і розвитку потенціалу підприємства 

2 Знання теоретичних та методологічних основи управління потенціалом за вартісними 
критеріями

3 Уміння застосовувати інформаційне забезпечення і сучасні технології  управління виробни-
чими системами

4 Уміння оцінити вартість земельної ділянки



5 Розуміння підходів до оцінки вартості будівель і споруд
6 Уміння оцінити ринкову вартість машин та обладнання

7 Розуміння системи управління формування і використання трудового потенціалу 
підприємства

8 Розуміння  оцінки нематеріальних активів та методи їх оцінки
9 Уміння оцінити організаційний потенціалу підприємства 

10 Розуміння реінжінірінгу бізнес - процесів як механізму організаційного потенціалу 
підприємства

11 Уміння управління майновим потенціалом підприємства

8. Форми навчання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання
Екзамен



10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Змістовий модуль 1. 

Тема 1 2 2

Тема 2 2 2
Разом 
змістовий 
модуль1

4 4 8

Змістовий модуль 2. 

Тема 3 2 2 4

Тема 4 2 2 4

Тема 5 2 2 4
Разом 
змістовий 
модуль1

6 6 5 4 21

Змістовий модуль 3. 

Тема 6 2 2 4

Тема 7 2 2 4

Тема 8 2 2 4
Разом 
змістовий 
модуль1

6 6 5 4 21



Разом



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій.
2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни
3 Навчальна та наукова література, нормативні документи

12. Рекомендована література

Основна

1
Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст]: навч.-
метод. посібник для самост. вивч. дисц. /  О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І.
Олексик: – К.: КНЕУ, 2007. – 261с. 

2 Хомяков В.І.  Управління потенціалом підприємства [Текст]: навч посібник/ 
В.І. Хомяков, І.В. Бакум:– К.: Кондор, - 2008. – 400с.

3 Хомяков В.І.  Потенціал і розвиток підприємства [Текст]: навч. посібник / В. 
І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. - К. : Кондор, 2011. - 43

4
Бачевський Б. Є.  Потенціал і розвиток підприємства [Текст]:  навч. посібник/ 
Б. Є. Бачевський, І.В. Заблодська, О.О. Решетняк:- К.: Центр учбової літера-
тури, 2009. — 440 с.

5 Довбенко В. І. Потенціал і розвиток підприємства [Текст]:  навч. посібник/ В. 
І. Довбенко, В. М. Мельник: - Львів: Львівської політехніки, 2011. - 232 с.

6 Березін О. В. Управління потенціалом підприємства [Текст]: навч. посібник /
О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - 308 с.

7
Головінов М.І. Економіка торговельного підприємства / М.І. Головінов, В.О. 
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