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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова 
Семестр 8
Кількість кредитів  3
Загальна кількість годин 90
Кількість модулів 2
Лекції, годин 20
Практичні/ семінарські, годин 20
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин 50
Тижневих годин для денної форми навчання: 9
аудиторних 4
самостійної роботи студента 5
Вид контролю залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо 
розробки механізму ефективного формування та раціонального використання капі-
талу підприємства. 

Завдання - формування знань щодо сутності та основних характеристик капі-
талу підприємства, принципів його формування і використання; оволодіння мето-
дичними підходами до визначення вартості капіталу, оптимізації його структури, 
оцінки ефективності формування і використання; опанування особливостями фор-
мування капіталу при створенні підприємства та використання капіталу в операцій-
ній діяльності; формування знань щодо розробки політики формування власного і 
залучення позичкового капіталу;  набуття вмінь оцінювання капіталу підприємства, 
розробки механізму управління ним; формування навичок визначення шляхів під-
вищення ефективності формування та використання капіталу підприємства.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль-1
Змістовий модуль 1: Управління процесами формування капіталу підприємства

Тема 1. Капітал підприємства: сутність,
характеристики, основи формування 7 2 2 3

Тема 2. Вартість капіталу підприємства 9 2 2 5
Тема 3. Структура капіталу підприємства
і методи її оптимізації 12 2 2 8

Тема 4. Особливості формування капі-
талу при створенні підприємства 9 2 2 5

Тема 5. Політика формування власного
капіталу підприємства 9 2 2 5

Тема 6. Політика залучення позичкового
капіталу 9 2 2 5

Теми 1-6. Модульний контроль 1 (МКР 
№1) 5 2 3

Разом за змістовим модулем 1 60 12 14 34

Змістовий модуль 2: Управління використанням капіталу підприємства
Тема 7. Характеристика процесу викори-
стання капіталу підприємства 7 2 1 4

Тема 8. Механізм управління процесом
використання капіталу підприємства 7 2 1 4

Тема 9. Особливості викори¬стання капі-
талу в операційній діяльності
підприємства

11 4 2 5

Теми 7-9. Модульний контроль 2 (МКР 
№2) 5 2 3

Разом за змістовим модулем 2 30 8 6 16
Усього годин 90 20 20 50

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1
Семінар – розгорнута бесіда 
Капітал підприємства: сутність, характеристики, основи 
формування

2

2 Практичне заняття  
Вартість капіталу підприємства 2

3 Практичне заняття  
Структура капіталу підприємства і методи її оптимізації 2

4 Практичне заняття  
Особливості формування капіталу при створенні підприємства 2

5 Практичне заняття  
Політика формування власного капіталу підприємства 2

6 Практичне заняття  
Політика залучення позичкового капіталу 2

7 Практичне заняття  
Модульна контрольна робота №1 3

8
Практичне заняття  
Характеристика процесу використання капіталу підприємства та 
механізму управління ним

2



9
Практичне заняття  
Особливості викори¬стання капіталу в операційній діяльності 
підприємства

2

10 Практичне заняття  
Модульна контрольна робота №2 2

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд навчальної, наукової і періодичної літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Підготовка розрахункових індивідуальних робіт за основними питаннями 

дисципліни.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1: Управління процесами формування капіталу підприємства

Тема 1 
Капітал підприєм-
ства: сутність, 
характеристики, 

основи 
формування

3

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: сутнісні характери-
стики капіталу; особливості процесу формування капі-
талу підприємства; принципи формування капіталу під-
приємства; класифікація сформованого капіталу 
підприємства. 
Джерела [1-3;8;10;19;25]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка доповіді з теорії капіталу.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, презентація 
доповіді

Тема 2. 
Вартість капіталу 
підприємства

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: вартість капіталу та 
показники її оцінки, сфера їх  застосування; методичні 
підходи до оцінки вартості власного і позичкового капі-
талу; ефект фінансового левериджу; забезпечення 
фінансової рівноваги підприємства у процесі форму-
вання його капіталу. 
 Джерела [1;3;8;16;17]. 
2. Самотестування. 
3. Домашнє розв’язання задач.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, результати 
розв’язання задач

Тема 3. 
Структура капі-
талу підприємства 

і методи її 
оптимізації

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: структура сформо-
ваного капіталу підприємства; оптимізація структури 
капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової 
рентабельності; оптимізація структури капіталу за кри-
терієм мінімізації його вартості; оптимізація структури 
капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансового 
ризику.  
Джерела [1;3;4;5;7;14;21;22]. 
2. Самотестування. 
3. Домашнє розв’язання задач.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, результати 
розв’язання задач

Тема 4. 
Особливості фор-
мування капіталу 
при створенні 
підприємства

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: завдання і прин-
ципи формування капіталу при створенні підприємства; 
методи оптимізації загальної потреби в капіталі; 
основні схеми фінансування нового бізнесу; джерела 
формування капіталу нового підприємства.    Джерела 
[1;3;7;10]. 
2. Самотестування. 
3. Домашнє розв’язання задач.

-//-

Тема 5. 
Політика форму-
вання власного 

капіталу 
підприємства

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: склад власного 
капіталу підприємств та цілі його формування; джерела 
формування власних ресурсів підприємства; механізм 
розробки політики формування власного капіталу. 
Джерела [1;4;14;18;19]. 
2. Самотестування. 
3. Домашнє розв’язання задач.

-//-

Тема 6. 
Політика залу-

чення позичкового 
капіталу

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: форми фінансових 
зобов’язань підприємства; класифікація позичкових 
коштів; механізм залучення позичкового капіталу на 
кредитному ринку; основні етапи розробки політики 
залучення позичкового капіталу. 
 Джерела [1;4;9;14;20]. 

-//-



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

2. Самотестування. 
3. Домашнє розв’язання задач.

Теми 1-6. 
Модульна кон-

трольна робота №1
3 1. Підготовка до МКР №1. МКР №1

Разом змістовий 
модуль 1 34

Змістовий модуль 2: Управління використанням капіталу підприємства

Теми 7-8. 
Характеристика 
процесу викори-
стання капіталу 
підприємства та 
механізму управ-

ління ним

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: економічна сут-
ність та характеристика процесу використання капі-
талу; капітал як виробничий та інвестиційний ресурс; 
характеристика етапів кругообігу капіталу; класифіка-
ція капіталу, який використовується підприємством; 
характеристика основних завдань і функціонального 
механізму управління процесом використання капіталу 
підприємства; оцінка фактору інфляції в процесі вико-
ристання капіталу; оцінка фактору ліквідності в процесі 
використання капіталу. 
Джерела [1-3;4;6;11-14;16;24]. 
2. Самотестування. 
3. Домашнє розв’язання задач.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, результати 
розв’язання задач

Тема 9. 
Особливості 
викори-стання 

капіталу в опера-
ційній діяльності 
підприємства

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: особливості опера-
ційної діяльності, пов’язані з використанням капіталу; 
структура операційних активів; механізм управління 
використанням капіталу на основі центрів відповідаль-
ності; система основних показників ефекту від викори-
стання капіталу в операційному процесі; механізм 
управління ефектом від використання капіталу в опера-
ційному процесі; характеристика основних етапів фор-
мування політики використання капіталу. Джерела 
[1;2;16;23]. 
2. Самотестування. 
3. Домашнє розв’язання задач.

-//-

Теми 7-9. 
Модульна кон-

трольна робота №2
3 1. Підготовка до МКР №2. МКР №2

Разом змістовий 
модуль 2 16

Разом 50

7. Результати навчання

1. Знання сутності та основних характеристик капіталу підприємства, принципів його форму-
вання і використання

2. Розуміння особливостей формування капіталу при створенні підприємства та використання 
капіталу в операційній діяльності

3. Знання умов розробки політики формування власного і залучення позичкового капіталу

4. Розуміння методичних підходів до визначення вартості капіталу, оптимізації його струк-
тури, оцінки ефективності формування і використання



5. Уміння оцінювати капітал підприємства, розробляти механізм управління ним

6. Уміння визначати шляхи підвищення ефективності формування та використання капіталу 
підприємства

8. Форми навчання
Лекції, семінарські (практичні) заняття, самостійна робота (підготовка пре-

зентацій, рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за рекомендова-
ною літературою, виконання індивідуальних завдань).

9. Методи оцінювання
Поточне оцінювання на семінарських (практичних) заняттях, усні презента-

ції, контрольні модульні роботи, залік.



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованості компетентностей  студента  оцінюються  протягом семестру в обсязі 100 
балів.

Вид роботи/бали
№ теми 

практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 1 3 4

Тема 2 1 5 3 9

Тема 3 1 5 3 7 16

Тема 4 1 5 3 9

Тема 5 1 5 3 9

Тема 6 1 5 3 9

Теми 1-6 10 10
Разом 
змістовий  
модуль 1

6 25 18 7 10 66

Змістовий модуль 2

Теми 7-8 1 5 3 9

Тема 9 1 5 3 7 16

Теми 7-9 9 9
Разом 
змістовий  
модуль 2

2 10 6 7 9 34

Разом модуль 
1 8 35 24 14 19 100



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомо-
гою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.



12. Рекомендована література

Основна

1. 
Капітал підприємства: формування та використання [ел. видання]: конспект
лекцій для студентів напряму 6.030504 «Економіка підприємства» / С.В.
Волошина. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2016. 

2. Аптекарь С.С. Управление капиталом предприятия: монография /С.С. 
Аптекарь, Ю.В. Вербицкая. ─ Донецк: ДонНУЭТ, 2012. ─ 184 с.

3. Бланк И.А. Основы финансового менежмента /  И.А. Бланк.  [Том 1] –  К.:
«Ника-Центр», 1999. – 592 с.

4. Бланк И.А. Основы финансового менежмента /  И.А. Бланк.  [Том 2] –  К.:
«Ника-Центр», 1999. – 512 с.

5. Бланк И.А. Управление активами / И.А. Бланк.  –  К.: «Ника-Центр», 2000. – 
720 с.

6. Бланк И.А. Управление использованием капитала / И.А. Бланк. –  К.: «Ника-
Центр», 2000. – 656 с.  

7. Бланк И.А. Управление формированием капитала /  И.А. Бланк. –  К.: «Ника-
Центр», 2000. – 512 с.

8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент / И.А. Бланк:  учеб. курс. - К.: «Ника-
Центр», 1999. - 528 с.

9. Гарнер Д. Привлечение капитала / Д. Гарнер, Р. Оуэн, Р. Конвей. – М.: «Джон
Уайли энд Санз», 1995. – 464 с.

10. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент: навч. посіб. / В.В.
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