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Мета дисципліни – засвоєння понятійного апарату,

методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової

вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів;

набуття знань про закономірності, принципи та особливості

формування розвитку конкурентоспроможності потенціалу

підприємства як збалансованого інтегрованого утворення.

Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів

умінь здобувати, засвоювати та застосовувати теоретичні знання в

при визначенні потенціалу підприємства; вивчення студентами

методологічних основ та методик розробки різноманітних видів

потенціалу підприємства та його розвитку; отримання практичних

навичок для самостійного здійснення необхідних робіт на етапах

дослідження, аналізу, розробки, реалізації та контролю в рамках

загального процесу розвитку підприємства.

Предмет навчальної дисципліни – методологія і методика

формування, оцінювання та розвитку потенціалу підприємства.



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

загальних та спеціальних  компетентностей:

• ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

• ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

• ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

• ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

• СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні

явища.

• СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних

фінансових систем та їх структури.

• СК3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому

числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

• СК4. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для

вирішення фінансових задач.

• СК7. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.



Програмні результати навчання:
• ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 
бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 
домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

• ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 
фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, 
фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 
ринки, банківська система та страхування). 

• ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 
інтерпретувати отриману інформацію. 

• ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 
фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан 
фінансових систем. 

• ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами 
дослідження фінансових процесів. 

• ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 
виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 

• ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.



Перелік тем

• Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу  підприємства

• Тема 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства 

• Тема 3. Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна

модель

• Тема 4. Особливості формування виробничого потенціалу

підприємства

• Тема 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

• Тема 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

• Тема 7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

• Тема 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

• Тема 9. Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання

• Тема 10. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання
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