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Курс на якому буде викладатись 2 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку вивчення дисципліни  

 

немає  

 

Що буде вивчатися  

 

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 

інтегрального утворення. 

 

Чому це цікаво/треба вивчати  

 

Вивчення дисципліни сприяє створенню 

знань про питання сутності та складу 

потенціалу підприємства; його 

структуризації та формування; 

конкурентоспроможності потенціалу, її 

оцінки та стратегічного аналізу, 

застосування методів та прийомів якого 

сприяє виявленню позитивних і 

негативних факторів  формування та 

розвитку елементів потенціалу у 

конкурентному середовищі, оскільки 

формування конкурентних переваг 

підприємства є гарантом його 

ефективного функціонування і залежить 

від якості реалізації його потенціалу. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання)  

Вивчення дисципліни дозволить:  



 -  застосовувати інноваційні підходи в 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур; 

 - застосовувати набуті знання для 

виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності; 

- демонструвати  базові й структуровані 

знання з у сфері підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці; 

- оволодіти методами та інструментарієм 

для обґрунтування управлінських рішень  

щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структур. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності)  

 

Вивчення дисципліни спрямоване на:  

- критичне осмислення  теоретичних засад 

підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності. 

- здатність обирати та використовувати 

відповідні методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких,  

торговельних і біржових структур. 

- здатність здійснювати діяльність у 

взаємодії суб’єктів ринкових відносин. 

- здатність застосовувати інноваційні 

підходи в діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур.  

Інформаційне забезпечення  НМК дисципліни, Office 365 

Види навчальних занять (лекції, 

практичні, семінарські, лабораторні 

заняття тощо)  

 

Лекції, семінарські / практичні заняття  

 

Вид семестрового контролю  екзамен  



  

Максимальна кількість здобувачів  

 

50 

Мінімальна кількість здобувачів  

 

10 

 


