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В процесі вивчення даної дисципліни у студентів формуються теоретичні знання 

і практичні навички щодо формування та ефективного використання капіталу 

сучасного підприємства. 

Наприклад: аналіз структури капіталу підприємства та впровадження заходів 

щодо її оптимізації. 

В процесі викладання дисципліни застосовуються ділові ігри, ситуаційні вправи, 

обговорення дискусійних питань при формуванні капіталу підприємства. Студенти 

самостійно або в групах виробляють власні рішення по формуванню капіталу, 

здійснюють їх оцінку, готовлять презентації з обґрунтуванням запропонованих 

варіантів. 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: «Економіка підприємства», «Фінанси 

підприємств», «Економічний аналіз», «Державне регулювання та оподаткування». 

  



Компетентності, що мають бути набуті при вивченні дисципліни: 

 

Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.  

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.  

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

 

Спеціальні компетентності 

 

СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності.  

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур.  

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.  

СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових 

документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.  

СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур.  

СК 8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності.  

СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів 

діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням 

ризиків.  

 

Програмні результати навчання: 

знати:  

- економічну сутність і класифікацію капіталу підприємства;  

- стадії (форми) кругообігу капіталу підприємства;  

- цілі, завдання й методичний інструментарій управління капіталом 

підприємства;  



- методи оптимізації структури капіталу;  

- механізми управління формуванням власного і позикового капіталу 

підприємства;  

- особливості управління використанням капіталу підприємства в операційній та 

інвестиційній діяльності підприємства 

володіти: 

- методами визначення вартості капіталу та оптимізації його структури; 

- інструментарієм для ефективного управління капіталом підприємств; 

- методичними підходами до діагностування процесів формування і 

використання капіталу підприємств. 

вміти: 

- визначати раціональну структуру капіталу підприємства (співвідношення між 

власними і залученими коштами); 

- розраховувати вартість окремих елементів капіталу підприємства при його 

формуванні; 

- розраховувати загальну потребу підприємства в капіталі;визначати вартість 

чистих активів підприємства різними методами;  

- розраховувати показники ефекту від використання капіталу в операційній 

діяльності. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самост

ійна 

Розділ 1. Капітал підприємства: формування та використання 

1.1 Економічна сутність і види капіталу підприємств 4 4  10 

1.2 Вартість капіталу підприємства 6 6  10 

1.3 Формування власного капіталу підприємств 6 6  10 

1.4 Статутний капітал і корпоративні права підприємства 6 4  10 

1.5 Позичковий капітал підприємства 6 4  10 

1.6 Оптимізація структури капіталу 4 4  10 

 Всього 32 28  60 

 

  



Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Капітал підприємства: формування та використання» складає 60 балів і може 

бути досягнутий наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 
кількість 

балів 

Максималь

на 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Контрольна робота 1 20 30 

Контроль знань:    

Поточний:, в т.ч.:    

- усне опитування або письмовий експрес-

контроль на практичних заняттях та лекціях; 
кожне  

заняття 

20 40 
-  виступ (доповідь) студентів при обговоренні 

питань на практичних заняттях; 
1 

- тестування; 1 

- участь у конференціях 1 

Підсумковий (семестровий) контроль знань - залік 1 20 30 

Разом  60 100 

 

Презентації лекції, завдання для практичних занять та тести для тренування розміщені  

у навчальній платформі Moodle http://91.194.79.100/moodle/ 

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи. 

Зміст контрольної роботи пов’язаний із закріпленням теоретичних та практичних питань 

програми дисципліни «Капітал підприємства: формування та використання». У 

відповідності до варіанту контрольної роботи студенти розкривають теоретичні аспекти 

формування та використання капіталу підприємства; аналізують процеси управління 

капіталом в Україні; проводять оцінку вартості капіталу, залученого з різних джерел; 

аналізують структуру капіталу будівельного підприємства та формулюють пропозиції щодо 

її оптимізації. 

Робота виконується у вигляді пояснювальної записки (формат А-4). 

 

Один раз за семестр проводиться експрес контроль знань – стандартизовані тести (25 

тестових питань), наприклад 
1. Виробничий капітал підприємства це:  

a) частина капіталу підприємства, що використовується в процесі інвестування в грошові інструменти 

й боргові фондові інструменти; 

b) частина капіталу підприємства, що використовується в процесі здійснення спекулятивних 

фінансових операцій; 

c) засоби підприємства, які інвестовані в його операційні активи для здійснення виробничо-збутової 

діяльності; 

d) частина капіталу, що підприємство інвестувало в усі види його позаоборотних активів. 

2. Якщо діяльність підприємства є збитковою, то дивіденди за привілейованими акціями виплачуються з: 

a) собівартості продукції; 

b) прибутку до оподатковування; 

c) резервного фонду; 

d) чистого прибутку. 

 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем 

(комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни.  

http://91.194.79.100/moodle/


Інформаційне забезпечення 

Основна література 

1. Бланк И. А. Управление использованием капитала. Електронна адреса: 

https://imgur.com/gallery/01k4N 

2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. Електрнна адреса: 

https://www.twirpx.com/file/437595/. 

3. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 

2012. 

4. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту: Навчальний посібник. - 

Київ: Центр навчальної літератури, 2010. 

5. Окландер Т.О. та ін. Економіка будівельного підприємства: підручник. - К.: 

Центр учбової літератури, 2018. - 363 с. 

 

Допоміжні джерела інформації 

1. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 

1. Аудиторська палата України. URL: http://www.apu.com.ua 

2. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua 

3. Державна аудиторська служба України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index 

4. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

5. Державна служба фінансового моніторингу України. URL: 

http://www.sdfm.gov.ua/index.php?lang=uk 

6. Державна фіскальна служба України. URL: http://sfs.gov.ua 

7. Кабінет Міністрів України . URL: http://www.kmu.gov.ua 
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