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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

          В умовах ринку першочерговим завданням керівництва підприємства 

стає формування, оцінка і управління поточними та перспективними 

можливостями підприємства, тобто його потенціалом з метою росту 

ефективності функціонування та забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Програма вивчення  дисципліни "Управління потенціалом  організації " 

складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною 

схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів 

з напряму  "Менеджмент" . 

          Головною метою викладання дисципліни є формування системи 

теоретичних і прикладних знань  про методи і процеси управління 

формуванням, функціонуванням і розвитком потенціалу підприємств. 

         Предметом вивчення дисципліни є  методи й процеси управління 

потенціалом  організації . 

   Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі 

викладання дисципліни, є теоретична підготовка студентів і формування у 

них компетенцій у сфері  управління потенціалом підприємств. 

Результатом вивчення дисципліни є здобуття теоретичних знань щодо  

управління  потенціалом підприємств, практична підготовка студентів та 

формування професійних компетенцій. 

Міждисциплінарні зв'язки: програма упорядкована відповідно до анотації 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з напряму «Менеджмент». 
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Тематичний план  дисципліни 
 
№   з/п         Назва   змістового модулю та   теми 
 
 
 
Тема 1 
 
Тема 2 
 
Тема 3 

 
 

   
 Тема 4 
 
Тема 5 

 
Тема 6 
 
Тема 7 
 
Тема 8 
 
Тема 9 
 
 
 
 

 
Тема 10 

 
 
Тема 11 

 
Тема 12 

 
 
 

 
Модуль 1. Економічна природа  потенціалу організації  
 
Сутнісна характеристика потенціалу організації  
 
Види і  структура потенціалу організації  
 
Конкурентоспроможність  потенціалу організації  
 
Модуль 2. Управління складовими  потенціалу організації  
 
Управління фінансовим потенціалом організації  
 
Формування стратегічного потенціалу організації  
 
Управління інвестиційним потенціалом організації  
 
 Управління використанням і формуванням кадрового потенціалу 
 
 Управління інноваційним  потенціалом організації  
 
Управління матеріально - технічним потенціалом організації  

 

Модуль 3. Система управління потенціалом організації  

 

 Оцінка потенціалу організації   за вартісними критеріями 

 

Система антикризового управління потенціалом організації  

 
Комплексне забезпечення  системи управління потенціалом 

організації  
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Зміст  дисципліни  “Управління потенціалом організації ” 
 

Змістовий модуль 1. Економічна природа  потенціалу організації  

 

Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу організації   

      Сутнісно-змістовна еволюція терміну «потенціал». Економічна сутність 

поняття «потенціал організації». Характеристики і риси потенціалу 

організації . Функції потенціалу організації.  

Формування потенціалу організації. Загальні підходи щодо формування 

потенціалу підприємства: системний підхід; комплексний підхід; динамічний 

підхід; організаційний підхід; адміністративний підхід; поведінковий підхід; 

структурний підхід 

Література: 4, 6, 8, 16, 29, 41. 

 

Тема 2. Види і  структура потенціалу організації  

        Класифікація видів потенціалу: за рівнем абстрагування; за рівнем 

агрегованої оцінки; за галузевою ознакою; за елементним складом; за 

функціональною сферою;  за спрямованістю діяльності підприємства; за 

мірою реалізації. Структура  потенціалу організації . Підходи до визначення 

структури потенціалу організації.  Методи структуризації потенціалу 

організації. Фінансовий потенціал організації. Стратегічний потенціал 

організації. Матеріально-технічний потенціал організації. Інвестиційний 

потенціал організації. Кадровий потенціал організації. Інноваційний 

потенціал організації. Організаційний потенціал  підприємства. Потенціал 

організаційної структури управління. Інфраструктурний потенціал 

організації . Маркетинговий потенціал організації. 

Література: 1, 4, 6, 8, 12, 18, 34. 

 

 

http://do.gendocs.ru/docs/index-26776.html?page=2#8966159
http://do.gendocs.ru/docs/index-26776.html?page=2#8966159
http://do.gendocs.ru/docs/index-26776.html?page=2#8966164
http://do.gendocs.ru/docs/index-26776.html?page=2#8966165
http://do.gendocs.ru/docs/index-26776.html?page=2#8966166
http://do.gendocs.ru/docs/index-26776.html?page=2#8966166
http://do.gendocs.ru/docs/index-26776.html?page=2#8966167
http://do.gendocs.ru/docs/index-26776.html?page=2#8966168
http://do.gendocs.ru/docs/index-26776.html?page=2#8966169
http://do.gendocs.ru/docs/index-26776.html?page=2#8966170
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Тема 3. Конкурентоспроможність  потенціалу організації  

        Конкуренція. Конкурентні переваги. Конкурентоспроможність 

організації. Конкурентоспроможність продукції. Оцінка 

конкурентоспроможності продукції. Система забезпечення 

конкурентоспроможності. Методика оцінки конкурентоспроможності 

підприємства. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності. Напрями 

підвищення конкурентоспроможності потенціалу організації. 

Література: 1-15,20,21,32,36,39,45. 

 

Змістовий модуль 2. Управління складовими  потенціалу організації  

 

Тема 4. Управління фінансовим потенціалом організації  

        Сутність та зміст  поняття “фінансовий потенціал організації”. 

Елементна структура фінансового потенціалу організації.  Джерела 

формування фінансового потенціалу організації. Фактори впливу на 

фінансовий потенціал організації. 

       Аналіз фінансового потенціалу організації.  Напрями   аналізу 

фінансового потенціалу організації . Етапи аналізу фінансового потенціалу 

організації. Методи аналізу фінансового потенціалу організації.      

Показники аналізу фінансового потенціалу організації.       

        Механізм управління фінансовим потенціалом організації. 

Ключові стратегії  управління фінансовим потенціалом 

організації. Економічні ризики в управлінні фінансовим потенціалом 

організації . Організаційне забезпечення  управління фінансовим потенціалом  

підприємств. 

Література: 1-15,17,19,26,29,37,38. 

 

 

 



 7 

Тема 5. Формування стратегічного потенціалу організації  

         Сутність стратегічного потенціалу організації . Теоретичні підходи до 

визначення  стратегічного потенціалу організації . Структура стратегічного 

потенціалу організації . Характерні риси стратегічного потенціалу 

організації. Види стратегічного потенціалу організації. Зміст аналізу 

стратегічного потенціалу організації.  Методи оцінки стратегічного 

потенціалу. Показники оцінки стратегічного потенціалу організації. Етапи і 

технології управління стратегічним потенціалом організації. 

Література: 1-15, 21,32,43,51. 

 

Тема 6. Управління інвестиційним потенціалом організації  

      Економічна сутність і зміст категорії "інвестиційний потенціал 

організації". Методика аналізу  інвестиційного потенціалу організації. 

Методичні принципи оцінювання інвестиційного потенціалу організації . 

Групи показників для проведення аналізу інвестиційного потенціалу. 

Розвиток інвестиційного потенціалу організації . 

      Основні фактори розвитку інвестиційного потенціалу організації. 

Принципи ефективного розвитку інвестиційного потенціалу організації.  

Організаційне забезпечення розвитку інвестиційного потенціалу організації . 

Література: 1-15,19,23,37,45,50. 

 

Тема 7. Управління використанням і формуванням кадрового 

потенціалу 

          Сутність і специфіка кадрового потенціалу організації . Персонал як 

основа кадрового потенціалу. Структурні компоненти кадрового потенціалу 

організації . 

          Аналіз кадрового потенціалу організації . Напрями аналізу кадрового 

потенціалу організації. Методи аналізу кадрового потенціалу організації. 

Показники оцінки ефективності використання кадрового потенціалу. 
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         Фактори впливу на формування кадрового потенціалу організації. 

Система управління кадровим потенціалом: підсистема формування 

кадрового потенціалу, підсистема управління розвитком кадрового 

потенціалу, підсистема управління якістю трудового життя, підсистема 

управління використанням кадрового потенціалу. Методи і технології 

управління кадровим потенціалом організації . 

Література: 1-15, 23, 32, 43, 46, 49. 

  

Тема 8. Управління інноваційним  потенціалом організації  

          Сутність інноваційного потенціалу організації. Основні складові  

інноваційного потенціалу організації . Фактори зовнішнього та внутрішнього 

середовища, які здійснюють вплив на формування інноваційного потенціалу 

організації.  

         Оцінка інноваційного потенціалу організації. Напрями оцінки 

інноваційного потенціалу організації. Методи оцінки інноваційного 

потенціалу організації. Показники оцінки інноваційного потенціалу 

організації . 

         Організаційні механізми підвищення інноваційного потенціалу 

організації . Стимулювання інноваційної активності персоналу. Узагальнення 

закордонного досвіду підвищення інноваційного потенціалу організації . 

Література: 1-15, 23, 35, 47, 50. 
 

 
Тема 9. Управління матеріально - технічним потенціалом організації  

         Сутність та характеристики матеріально-технічного потенціалу   

організації. Складові матеріально-технічного потенціалу. Види і 

класифікація об’єктів  матеріально-технічного потенціалу організації . 

         Необхідність і особливості оцінки матеріально-технічного потенціалу   

організації . Методичні підходи до оцінки матеріально-технічного потенціалу   

організації. Показники оцінки матеріально-технічного потенціалу   

організації.     



 9 

         Цілі і завдання  управління матеріально -технічним потенціалом 

організації. Оцінка ефективності використання основних елементів 

матеріально-технічного потенціалу організації . 

Література: 1-15, 16,19, 35, 37, 43, 49. 

 

Змістовий модуль 3. Система управління потенціалом організації  

 

Тема 10. Оцінка потенціалу організації   за вартісними критеріями 

       Особливості потенціалу організації  як об’єкта оцінки. Поняття вартості 

та її модифікації. Принципи оцінки потенціалу організації. Основні 

методичні підходи до оцінки вартості потенціалу організації. Класифікаційна 

характеристики інформації, яка приймає участь в оцінці потенціалу 

організації. Оцінка вартості нерухомого майна. Оцінка вартості землі. Оцінка 

вартості будівель і споруд. Оцінка вартості машин і обладнання. Оцінка 

ринкової вартості нематеріальних активів. Оцінка сукупного потенціалу 

підприємства (вартості бізнесу). 

Література: 1-15, 23, 34, 43, 45, 51. 

 

Тема 11. Система антикризового управління потенціалом організації 

        Сутність і необхідність антикризового управління потенціалом 

організації . Поняття, специфіка  і причини кризових явищ в діяльності 

організації. Класифікація кризових явищ. Вплив кризових явищ на потенціал 

організації .  

        Діагностика і оцінка кризових проявів у діяльності організації. 

Механізми антикризового управління для збереження потенціалу організації .   

Література: 1-15, 28, 41, 45, 56. 
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Тема 12. Комплексне забезпечення  системи управління потенціалом  

організації 

        Ефективність управління потенціалом організації. Підходи до 

визначення ефективності управління потенціалом організації. Види 

ефективності управління потенціалом організації . Показники  ефективності 

управління потенціалом організації . 

         Комплексне забезпечення  системи управління потенціалом організації. 

Література: 1-15, 28, 41, 57. 

 

Варіанти контрольної роботи 
 
       Варіант 1 
 
1.Економічна сутність поняття «потенціал організації ».  

2.Методи аналізу фінансового потенціалу організації .    

3. Методика аналізу  інвестиційного потенціалу організації . 

 
      Варіант 2 
 
1.Класифікація видів потенціалу.  

2.Інноваційний потенціал організації .  

3.Методи оцінки стратегічного потенціалу організації .  

 
      Варіант 3  

1.Сутність стратегічного потенціалу організації .  

2.Організаційний потенціал організації .  

3.Персонал як основа кадрового організації.  

 
        Варіант 4 
 
1.Сутність та зміст  поняття “фінансовий потенціал організації ”. 

2.Потенціал організаційної структури управління.  

3.Етапи і технології управління стратегічним потенціалом організації . 
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        Варіант  5 
 
1.Сутність і основні складові  інноваційного потенціалу організації. 

2.Інфраструктурний потенціал організації.  

3.Методи і технології управління кадровим потенціалом організації. 

 
        Варіант 6 
 
1.Ефективність управління потенціалом організації .  

2.Маркетинговий потенціал організації . 

3.Методика аналізу  інвестиційного потенціалу організації . 

 
        Варіант 7 
 
1.Конкурентоспроможність потенціалу  організації .  

2.Методи аналізу кадрового потенціалу організації . 

3.Організаційні механізми підвищення інноваційного потенціалу організації. 

 
        Варіант 8 
 
1.Сутність і специфіка кадрового потенціалу організації.  

2.Методика оцінки конкурентоспроможності потенціалу організації.  

3.Аналіз фінансового потенціалу організації .  

 
        Варіант 9 
 
1.Економічна сутність і зміст категорії "інвестиційний потенціал організації".  

2.Матеріально-технічний потенціал організації.  

3.Показники  ефективності управління потенціалом організації. 

 
       Варіант 10 
 
1.Сутність та характеристики матеріально-технічного потенціалу   

організації. 



 12 

2.Структурні компоненти кадрового потенціалу організації.  

3.Зміст аналізу стратегічного потенціалу організації.   

 
ВКАЗІВКИ   ДО  ВИКОНАННЯ   КОНТРОЛЬНОЇ   РОБОТИ 
 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 

складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи 

студентів. 

Мета контрольної роботи — поглибити та систематизувати здобуті в 

процесі вивчення курсу теоретичні знання, набути вміння самостійно 

працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами 

та статистичними матеріалами і застосовувати здобуті знання на практиці для 

дослідження й аналізу соціально-економічних процесів, що є основою  

управління потенціалом організації. 

Зміст роботи має відповідати плану і розкривати тему. 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого 

прізвища (див. таблицю). 

 
Перша   літера 

прізвища  студента 

 

Номер варіанта контрольної роботи 

 
1 
 

2 
 А,  Б,  В , 

Г,Д,Е,Є, 
Ж,  3,  І , Ї 
Й,К,Л 
М,Н,О 
П,Р,С 
Т,У,Ф 
Х, Ц, Ч 
Ш,Щ 
Ю, Я 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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Питання для самоконтролю   
 

1. Економічна сутність поняття «потенціал організації ».  

2. Характеристики і риси потенціалу організації .  

3. Функції потенціалу організації . 

4. Класифікація видів потенціалу.  

5. Структура  потенціалу організації .  

6. Підходи до визначення структури потенціалу організації . 

7. Методи структуризації потенціалу організації. 

8. Матеріально-технічний потенціал організації .  

9. Інноваційний потенціал організації .  

10. Організаційний потенціал організації .  

11. Потенціал організаційної структури управління.  

12. Інфраструктурний потенціал організації .  

13. Маркетинговий потенціал організації . 

14. Конкурентні переваги. 

15. Конкурентоспроможність потенціалу  організації .  

16. Конкурентоспроможність продукції та її оцінка.  

17. Система забезпечення конкурентоспроможності. 

18. Методика оцінки конкурентоспроможності потенціалу організації .  

19. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу організації. 

20. Сутність та зміст  поняття “фінансовий потенціал організації ”. 

21. Елементна структура фінансового потенціалу організації .  

22. Джерела формування фінансового потенціалу організації.  

23. Фактори впливу на фінансовий потенціал організації . 

24. Аналіз фінансового потенціалу організації .  

25. Напрями   аналізу фінансового потенціалу організації.  

26. Етапи аналізу фінансового потенціалу організації .  

27. Методи аналізу фінансового потенціалу організації.    

28. Показники аналізу фінансового потенціалу організації. 

29. Механізм управління фінансовим потенціалом організації. 
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30. Ключові стратегії  управління фінансовим потенціалом організації. 

31. Економічні ризики в управлінні фінансовим потенціалом організації . 

32.  Організаційне забезпечення  управління фінансовим потенціалом . 

33. Сутність стратегічного потенціалу організації .  

34. Теоретичні підходи до визначення  стратегічного потенціалу 

організації. 

35.  Структура стратегічного потенціалу організації . 

36. Характерні риси стратегічного потенціалу організації.  

37. Види стратегічного потенціалу організації.  

38. Зміст аналізу стратегічного потенціалу організації .   

39. Методи оцінки стратегічного потенціалу організації.  

40. Показники оцінки стратегічного потенціалу організації.  

41. Етапи і технології управління стратегічним потенціалом організації . 

42. Економічна сутність і зміст категорії "інвестиційний потенціал 

організації ".  

43. Методика аналізу  інвестиційного потенціалу організації . 

44. Групи показників для проведення аналізу інвестиційного потенціалу. 

45.  Розвиток інвестиційного потенціалу організації. 

46. Сутність і специфіка кадрового потенціалу організації .  

47. Персонал як основа кадрового потенціалу.  

48. Структурні компоненти кадрового потенціалу організації.  

49. Напрями аналізу кадрового потенціалу організації. 

50. Методи аналізу кадрового потенціалу організації. 

51. Показники оцінки ефективності використання кадрового потенціалу. 

52.  Система управління кадровим потенціалом. 

53.  Методи і технології управління кадровим потенціалом організації. 

54. Сутність і основні складові  інноваційного потенціалу організації. 

55. Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які здійснюють 

вплив на формування інноваційного потенціалу організації.  

56.  Напрями оцінки інноваційного потенціалу організації.  
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57. Методи оцінки інноваційного потенціалу організації .  

58. Показники оцінки інноваційного потенціалу організації . 

59. Організаційні механізми підвищення інноваційного потенціалу 

організації. 

60.  Стимулювання інноваційної активності персоналу. 

61.  Узагальнення закордонного досвіду підвищення інноваційного 

потенціалу організації. 

62. Сутність та характеристики матеріально-технічного потенціалу   

організації. 

63.  Види і класифікація об’єктів  матеріально-технічного потенціалу 

організації. 

64. Методичні підходи до оцінки матеріально-технічного потенціалу   

організації. 

65.  Показники оцінки матеріально-технічного потенціалу   організації .     

66.  Цілі і завдання  управління матеріально -технічним потенціалом . 

67.  Оцінка ефективності використання основних елементів 

матеріально-технічного потенціалу організації. 

68. Особливості потенціалу організації підприємства як об’єкта оцінки. 

69.  Поняття вартості та її модифікації. 

70.  Принципи оцінки потенціалу організації .  

71. Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу організації.  

72. Класифікаційна характеристики інформації, яка приймає участь в оцінці 

потенціалу організації .  

73. Оцінка вартості нерухомого майна. 

74.  Оцінка вартості землі, будівель і споруд. 

75. Оцінка вартості машин і обладнання. 

76.  Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів.  

77. Оцінка сукупного потенціалу організації  (вартості бізнесу). 

78. Сутність і необхідність антикризового управління потенціалом 

організації .  
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79. Поняття, специфіка  і причини кризових явищ в діяльності організації.  

80. Класифікація кризових явищ.  

81. Вплив кризових явищ на потенціал організації.  

82. Діагностика і оцінка кризових проявів у діяльності організації. 

83.  Механізми антикризового управління для збереження потенціалу 

організації .   

84. Ефективність управління потенціалом організації.  

85. Підходи до визначення ефективності управління потенціалом 

організації. 

86.  Види ефективності управління потенціалом організації . 

87. Показники  ефективності управління потенціалом організації. 

88. Комплексне забезпечення  системи управління потенціалом організації. 

89. Конкурентоспроможність потенціалу  організації.  

90. Методи аналізу кадрового потенціалу організації. 
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