
ФОРМУВАННЯ І ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ В АГРАРНОМУ І АГРОПРОМИСЛОВОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ  

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої 

освіти системи теоретичних та практичних знань, вмінь і навичок щодо 

використання основ прикладної економіки, засвоєння понятійного апарату, 

методики та інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу 

підприємства, набуття знань про закономірності, принципи та особливості 

формування, розвитку і ефективного використання потенціалу підприємства в 

аграрному і агропромисловому виробництві. 

Основні завдання навчальної дисципліни:  
оволодіння здобувачами вищої освіти новітніх засобів формування 

потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності та 

ефективності використання в аграрному і агропромисловому виробництві;  

вироблення у здобувачів вищої освіти практичних умінь та навичок щодо 

оцінки ринкової вартості потенціалу підприємства;  

сприяння дослідницькій діяльності, розвитку креативності у здобувачів 

вищої освіти-майбутніх фахівців щодо прийняття рішень з питань формування, 

оцінювання, ефективного використання потенціалу підприємства в аграрному і 

агропромисловому виробництві. 

Компетентності: 

загальні: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між явищами та процесами;  

- здатність застосовувати професійні знання у практичних ситуаціях, 

уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення;  

фахові: 

- знання та опанування сучасних напрямів дослідження потенціалу 

підприємства через використання відповідних теорій, моделей, 

інструментів; 

- знання предметної області дослідження та діяльності, здатність 

самостійно обирати найкращий із можливих варіантів управлінських 

рішень у професійній діяльності. 

Програмні результати навчання: 

- володіння навичками щодо формування та ефективного використання 

потенціалу підприємства, економічного обґрунтування напрямів його 

розвитку та забезпечення його успішного функціонування. 

 

Програма навчальної дисципліни   

Тема 1. Потенціал сучасних підприємств в аграрному і агропромисловому 

виробництві. 

Тема 2. Формування потенціалу підприємства в аграрному і агропромисловому 

виробництві. 



Тема 3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства в аграрному і 

агропромисловому виробництві. 

Тема 4. Теоретичні основи та методичні підходи до оцінювання потенціалу 

підприємства в аграрному і агропромисловому виробництві. 

Тема 5. Особливості поелементної оцінки ринкової вартості потенціалу 

підприємства в аграрному і агропромисловому виробництві. 

Тема 6. Ефективність використання потенціалу підприємств в аграрному і 

агропромисловому виробництві. 

 

Трудомісткість:  

Загальна кількість годин – 120 год.  

Кількість кредитів – 4.  

Форма семестрового контролю – залік. 
 

 

 

 

 


