
1. Назва модуля: Потенціал і розвиток підприємства 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ВВ1.2.08_7 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 7 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 44 (лекції – 20 год., практичні – 24 год.). 
6. Лектор: Кирилюк Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні поняття та категорії дисципліни, на основі системного 

розуміння та взаємозв’язків із суміжними дисциплінами; закономірності, принципи і 
особливості формування, розвитку та оцінки потенціалу підприємства; 
методологію і прикладний інструментарій оцінювання ринкової вартості потенціалу 
підприємства та його структурних елементів; 

вміти: формувати й обробляти необхідну інформаційну базу щодо оцінки 
потенціалу підприємства та оцінки його конкурентоспроможності; проводити оцінку 
потенціалу різними методами; формувати перелік основних переваг і проблем, що 
потребують вирішення; на основі аналізу економічної ситуації на підприємстві та 
оцінки його потенціалу, визначати напрямки його розвитку, оптимальну стратегію 
підприємства;  на основі визначених резервів планувати шляхи їх реалізації та 
оцінювати ефективність від впровадження; прогнозувати майбутню вартість 
потенціалу підприємства. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: економіка підприємства; 
- кореквізити: планування та контроль на підприємстві. 
10. Зміст модуля:  
Сутнісна характеристика потенціалу підприємства. Формування потенціалу 

підприємства. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства. Теоретичні 
основи оцінки потенціалу підприємства. Методичні підходи до оцінки потенціалу 
підприємства. Оцінка вартості земельних споруд. Оцінка ринкової вартості машин і 
обладнання. Нематеріальні активи та методи їх оцінки. Трудовий потенціал 
підприємства та його оцінювання. Оцінка вартості бізнесу. 

11. Рекомендована література: 
1.  Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства. Навчальний посібник 

для ВНЗ / Бачевський Б.Є., Заблодська І.В., Решетняк О.О. – К.:ЦУЛ, 2009 – 400 с. 
2. Добикіна О.К. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. 

посібник / О.К. Добикіна, В.С. Рижиков, С.В. Касьянюк, М.Є. Кокотько та ін. – К.: 
Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.  

3. Хомяков В.І. Потенціал і розвиток підприємства: Навчальний посібник / 
Хомяков В.І., Бєлінська В.М., Федоренко О.В. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 435 с. 

4. Кирилюк Є.М. Економічне оцінювання: навч. посібник / Є.М. Кирилюк. – 
Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 224 с. 

5. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: навч. посібник / 
Н.С. Краснокутська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с. 

12.Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 

13.Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 



14. Мова навчання: українська. 
 


