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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна За вибором
Семестр 6
Кількість кредитів  4
Загальна кількість годин 120
Кількість модулів 1
Лекції, годин 30
Практичні/ семінарські, годин 30
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 60
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 4
самостійної роботи студента 4
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - поглиблення теоретичних знань студентів і набуття ними практичних 
навичок ефективного управління капіталом на різних стадіях розвитку 
підприємства.

Завдання - навчальної дисципліни полягають у тому, щоб озброїти студентів 
сучасними знаннями теорії управління капіталом у сфері економічної діяльності 
підприємства та практичними навиками впливу на процеси його формування та 
використання, з метою забезпечення ефективної діяльності організації в умовах 
ринкової економіки



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 на підприємстві  

Тема 1.Теоретичні основи управління 
капіталом підприємства. 15 4 4 7

Тема 2 Управління власним капіталом
підприємства 16 4 4 8

Тема 3 Управління позиковим капіталом
підприємства. 16 4 4 8

Тема 4.Оптимізація структури капіталу. 15 4 4 7
Разом за  змістовним модулем 1 62 16 16 30

Змістовий модуль: 2 Управління використанням капіталу підприємства
Тема 5. Управління оборотним капіталом
підприємства. 22 6 6 10

Тема 6.  Управління використанням капі-
талу в процесі реального інвестування. 18 4 4 10

Тема 7.  Управління використанням капі-
талу в процесі фінансового інвестування. 18 4 4 10

Разом за змістовним модулем 2 58 14 14 30
Усього годин 120 30 30 60

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Практична - розгорнута бесіда. Теоретичні основи управління капі-
талом  підприємства. 4

2 Практична - запитання і відповіді. Управління власним капіталом 
підприємства. 4

3 Практична - дискусія.  Управління позиковим капіталом 
підприємства. 4

4 Практична - з виконанням розрахункових задач. Оптимізація струк-
тури капіталу. 4

5 Практична - запитання і відповіді. Управління використанням обо-
ротного капіталу. 6

6 Практична - з виконанням розрахункових задач.Управління вико-
ристанням капіталу в процесі реального інвестування. 4

7 Практична - запитання і відповіді. Управління використанням капі-
талу в процесі фінансового інвестування. 4

5. Індивідуальні завдання

 1.Огляд періодичної наукової літератури.
2. Добір статистичної інформації. підготовка аналітичних довідок.
3. Підготовка доповідей,статей за обраною темою.

  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

Змістовий модуль 1. 

Управління процесами формування капіталу на підприємстві

Практична - роз-
горнута бесіда. 

Теоретичні основи 
управління капіта-
лом  підприємства.

7

1.Опрацювання конспекта лекції та рекомендованої 
літератури для обговорювання питань. 
 Економічна сутність і класифікація капіталу підприєм-
ства. Особливості процесу формування капітал . 
Сутність, принципи і функції управління формуванням 
капіталу.  Вартість капіталу, порядок її оцінки.  Сучасні 
теоретичні концепції управління капіталом 
підприємства. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне  
опитування.  
Розв'язування 

ситуаційних завдань та 
задач.

Практична - запи-
тання і відповіді. 
Управління влас-
ним капіталом 
підприємства

8

1.Опрацювання конспекта лекції та рекомендованої 
літератури для обговорювання питань. 
 Сутність, склад і джерела формування власних фінан-
сових ресурсів.. Стратегія формування і використання 
власних фінансових ресурсів.  Оцінка вартості окремих 
елементів власного капіталу 
 Специфіка та приклади залучення акціонерного капі-
талу від фондів приватного інвестування 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне  
опитування.  
Розв'язування 

ситуаційних завдань та 
задач.

Практична - дис-
кусія.  Управління 
позиковим капіта-
лом підприємства.

8

1.Опрацювання конспекта лекції та рекомендованої 
літератури для обговорювання питань. 
 Сутність, склад позикових ресурсів підприємства і 
необхідність їх залучення. Стратегія формування кре-
дитних ресурсів і принципи її розробки. 
 Оцінка вартості залучення позикового капіталу з 
різних джерел.. Визначення оптимальних умов залу-
чення кредитних ресурсів. Фінансовий лізинг як інстру-
мент фінансування підприємства: особливості, 
переваги. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне  
опитування.  
Розв'язування 

ситуаційних завдань та 
задач.

Практична - з 
виконанням розра-
хункових задач. 

Оптимізація струк-
тури капіталу.

7

1.Опрацювання конспекта лекції та рекомендованої 
літератури для обговорювання питань. 
 Фінансовий леверидж. Методи оптимізації структури 
капіталу підприємства. Фінансовий леверидж і оцінка 
рішень о структурі капіталу 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне  
опитування.  
Розв'язування 

ситуаційних завдань та 
задач.

Змістовий модуль: 2

Управління використанням капіталу підприємства



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Практична - запи-
тання і відповіді. 
Управління вико-
ристанням оборот-
ного капіталу.

10

1.Опрацювання конспекта лекції та рекомендованої 
літератури для обговорювання питань. 
 Стратегія управління оборотним капіталом підприєм-
ства: зміст та порядок обґрунтування. 
 Обґрунтування потреби підприємства в оборотному 
капіталі..Основні напрямки управління оборотним капі-
талом, авансованим в окремі види оборотних активів. 
Управління фінансуванням оборотних активів. 
Проблеми управління оборотним капіталом в малому 
бізнесі; Система АВС управління запасами 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне  
опитування.  
Розв'язування 

ситуаційних завдань та 
задач.

Практична - з 
виконанням розра-

хункових 
задач.Управління 
використанням 

капіталу в процесі 
реального 

інвестування.

10

1.Опрацювання конспекта лекції та рекомендованої 
літератури для обговорювання питань. 
Особливості та форми реального інвестування капіталу 
Оперативне управління процесом реального інвесту-
вання капіталу Методичний інструментарій прийняття 
інвестиційних рішень.  
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне  
опитування.  
Розв'язування 

ситуаційних завдань та 
задач.

Практична - запи-
тання і відповіді. 
Управління вико-
ристанням капі-
талу в процесі 
фінансового 
інвестування.

10

1.Опрацювання конспекта лекції та рекомендованої 
літератури для обговорювання питань. 
Види фінансових інструментів інвестування капіталу та 
їх характеристика. Управління портфелем фінансових 
інвестицій Методи оцінки ефективності інвестування 
капіталу в фінансові інструменти. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне  
опитування.  
Розв'язування 

ситуаційних завдань та 
задач.

7. Результати навчання

1   Знання теоретичних основ управління капіталом  підприємства..
2 Уміння управляти  власним капіталом підприємства.
3 Уміння управляти позиковим капіталом підприємства..
4  Знання оптимізації структури капіталу.
5  Уміння управляти та використовувати оборотний капітал..
6 Уміння управляти та використовувати капітал в процесі реального інвестування.
7 Уміння управляти та  використовувати капітал в процесі фінансового інвестування.

8. Форми навчання
Лекції, практичні  заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, рефе-

ратів, самостійне опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури). 



9. Методи оцінювання
Екзамен.



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

мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Тема 1 2 2 2 6

Тема 2 2 2 2 6

Тема 3 2 2 2 6

Тема 4 2 2 3 7
Разом  
змістовний 
модуль 1

8 6 8 3 3 28

Змістовний модуль 2

Тема 5 2 2 2 6

Тема 6 2 2 2 6

Тема 7 2 2 2 6
Разом  
змістовний 
модуль 2

6 6 6 4 22

Усього 
модуль 1 14 12 14 3 7 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



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

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою 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 вказівки з вивчення дисціпліни. 
3. Комплект  індивідуальних  завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

12. Рекомендована література

Основна

1.  Фролова Л.В.  Капітал підприємства: формування та використання: навч. 
посіб. / Л.В. Фролова, Л.В. Семерунь, О.В. Паращенко: М-во освіти і науки,
молоді та спорту України. ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: 
ДонНУЕТ.2011.-121с. 
2. Фролова Л.В., Семерунь Л.В. Капітал підприємства: формування та вико-
ристання: мет. рек. для самост. роб.– Донецьк:  ДонНУЕТ, 2012. – 57 с.
3. Аптекарь С.С. Управление капиталом предприятия : монография /С. С. 
Аптекарь, Ю. В. Вербицкая; ─ Донецк:[ДонНУЭТ],2012. ─ 184 с.
4. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: «Ника-центр»,
2000.–512с 
5. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.: «Ника-центр»,
2000.–636с. 
6. Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия. – К.: Ника-
Центр,2001.–485с. 
7. Власова Н.О., Безгінова Л.І. Формування оптимальної структури капіталу в 
підприємствах роздрібної торгівлі. Харків: ХДУХТ, 2006. – 160 с.
8. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвести-
ций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с.
9. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Привлечение капитала: Пер. с англ. – М.: 
«ДжонУайлэндСанз»,1995.–464с. 
10. Фінансовий менеджмент. Підручник / під. ред., проф. А. М. Поддєрьогіна.
-К.:КНЕУ,2005.—536с. 



Допоміжна 

1. Пещанская И.В. Финансовый менеджмент: краткосрочная финансовая 
политика: уч. пособие для вузов, 2006.–256с. 
2. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и ста-
тистика,2006.–768с. 
3. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Инвестиции: источники и методы финанси-
рования.–М.:Омега-Л,2009.–261с. 
4. Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал: Пер. с англ. – М.: Издательская группа 
«Прогресс»,1993.–488с. 
5. Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов. 3-е изд. / Пер. с
англ. под ред. Е. Н. Бондаревской. — СПб.: Питер, 2006. — 608 с. 
6. Брейли Р, Майерс С. Принципы корпоративных финансов / пер. с англ.
Н.Барышниковой. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2008. – 1008 с. 
7. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и ста-
тистика,2000.–528с. 
8. Росс С. И др. Основы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: 
Лаборатория базовых знаний,2001.–720с. 
9. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656
с. 
10. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс в 2-х т. / 
Пер. с англ. под ред. В.В. Ковалева. – СПб.: Экономичнская школа, 1999. – 
497с. 
11. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ.  – М.: 
Финансы и статистика,1996.–799с. 
12. Колб Р.В., Родригес Р.Дж. Финансовый менеджмент: Пер. с англ. – М.:
Издательство«Финпресс»,2001.–496с. 
13.  Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Экономическая оценка инвестиций. – М.: 
ИНФРА-М,2007.–241с. 
14. Шим Дж.К., Сигел Дж.Г. Финансовый менеджмент: Пер. с англ. – М.: 
Информ.–издат.дом«Филинъ»,1996.–395с. 
15. Ченг Ф.Л., Финнерти Дж.И. Финансы корпораций: теория, методы и прак-
тика: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 686 с. 
16. Бочаров В. В. Инвестиции. – СПб.: Питер, - 2009. – 384 с. 
17. Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Бланк И.А. Управление оборотным капита-
лом / Под. ред. Е.С. Стояновой. – М.: Изд-во «Перспектива», 1998. – 128с. 
18. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ: учеб. – М.: ТК Велби,
изд-воПоспект,2006.–624с. 
19. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. – СПб.: Питер, 
2004.–592с. 
20. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под.ред. Е.С.
Стояновой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Перспектива», 2003. – 
656с. 
21. Круш П. В.Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. /П. В. Круш [та ін.] ; Нац. техн. ун-т України; Київ. 
політехн. ін-т ─ К.:"Центр учбової літератури" ,2008. ─ 328с. 
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