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Загальний опис навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни «Потенціал та розвиток 

підприємства» є надання теоретичних знань з питань вивчення 
закономірностей, принципів і особливостей формування, розвитку та 
оцінки потенціалу підприємства, практичних навичок щодо прийомів та 
процедур, які застосовуються в процесі оцінки вартості підприємства як 
основної характеристики його потенціалу;  ознайомлення з методичним 
інструментарієм оцінки окремих складових потенціалу підприємства 

Завдання вивчення дисципліни: 
- вивчення новітніх методів і засобів ефективного формування 

потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності в 
сучасних умовах господарювання;  

- набуття практичних навичок оціночної діяльності як необхідної 
складової раціонального управління розвитком потенціалу підприємства;   

- формування та розвиток професійних здібностей у майбутніх 
фахівців самостійно здійснювати аналіз потенціалу та стан його 
використання, а також розробляти шляхи вирішення наявних проблем;  

- вироблення навичок до науково-дослідної роботи. 
Політика курсу. Відвідування занять є важливою складовою 

навчання. За пропуски занять без поважної причини здобувач вищої 
освіти буде не атестований з даної дисципліни. Усі пропущені заняття 
мають бути відпрацьовані. Дозволяється вільне відвідування лекцій 
здобувачам за індивідуальним графіком навчання. Якщо здобувач вищої 
освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 
завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. Усі 
завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 
термін. Під час виконання письмових тестових завдань не допустимо 
порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають 
бути авторськими (оригінальними). Здобувач вищої освіти повинен 
дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до учасників 
навчального процесу, дотримуватися дисципліни, дбайливо ставитись до 



обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік навчального 
процесу. 

 
Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Сутність і структура потенціалу підприємства 
2. Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель 
3.Особливості формування виробничого потенціалу підприємства 
4. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства 
5. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства 
6. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 
7. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд 
8. Оцінювання вартості машин і обладнання 
9. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання 
10. Оцінювання вартості бізнесу 
11. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства 
12. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови 
13. Методичні підходи до визначення резервів розвитку  

підприємства та його потенціалу 
 
Орієнтовний перелік тем практичних та семінарських занять 
1. Сутність і структура потенціалу підприємства 
2. Методика вартісної оцінки розміру складових потенціалу 

підприємства 
3. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства 
4. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства 
5. Часова оцінка грошових потоків підприємства 
6. Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу 

підприємства 
7. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 
8. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок 
9. Методичні підходи до оцінки вартості будівель і споруд 
10. Методичні підходи до оцінки вартості машин і обладнання 
11. Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів 
12. Методичні підходи до оцінки сукупного потенціалу підприємства 

(вартості бізнесу) 
13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства 
14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови 
15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку  

підприємства та його потенціалу 
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