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Опис дисципліни

Дисципліна «Капітал підприємства: формування та оцінювання» спрямована на набуття
студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та результативного
використання капіталу підприємства, а також формування вмінь застосовувати сучасні
технології оцінювання ефективності цих процесів і визначення адекватних методів підвищення
рівня капіталізації підприємства та його ринкової вартості у конкурентному середовищі.

У результаті  вивчення дисципліни «Капітал  підприємства:  формування та оцінювання»
студенти зможуть (згідно Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань
07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»):

знати:
9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення

сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.
20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів 

діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.

вміти:
1. Використовувати  базові  знання  з  підприємництва,  торгівлі  і  біржової  діяльності  й

уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за

різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел

для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,

торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з
урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.

володіти:
12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо 

створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається
з двох навчальних модулів, а саме:

– навчального модуля №1 «Теоретичні основи формування та управління капіталом 
підприємства»;

– навчального модуля №2 «Вартість капіталу, оптимізація його структури та оцінка 
фінансового стану підприємства».

Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною
навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи та
аналіз результатів її виконання.



Структура курсу

Годи
ни 
(лек.
/
сем.)

Теми Результати навчання Завдання

1 2 3 4

Навчальний модуль 1. Теоретичні основи формування та управління капіталом підприємства.

3 
/
3

Тема 1.
Економічна

характеристика
капіталу

підприємства

Ідентифікувати поняття капіталу підприємства.
Усвідомити роль капіталу в забезпеченні
конкурентоспроможності підприємства. З’ясувати
основні  види  капіталу  підприємства  та  їх
характеристика. Встановити  джерела  формування
капіталу підприємства. Дослідити фактори впливу на
розмір капіталу підприємства. Знати принципи
формування та використання  капіталу.  Сформувати
розуміння  стратегії управління капіталом
підприємства. Розуміти співвідношення власного і
позикового капіталу
підприємства.

Опитування
студентів згідно

плану теоретичного
курсу та

самостійної роботи.
Розв’язування

тестових завдань та
задач.

3 
/
3

Тема 2.
Управління

власним капіталом
підприємства

Дослідити поняття і класифікацію власного капіталу
підприємства. Знати статті власного капіталу
підприємства.  Встановити  особливості
зареєстрованого, резервного, додаткового,
неоплаченого, вилученого, капіталу у дооцінках
підприємства. Ідентифікувати сутність
нерозподіленого прибутку та непокритого збитку
підприємства. Знати способи визначення та порядок
обліку власного капіталу підприємства.

Опитування
студентів згідно

плану теоретичного
курсу та

самостійної роботи.
Розв’язування

тестових завдань та
задач.

3 
/
3

Тема 3. Механізм
формування
дивідендної

політики

Ідентифікувати економічну сутність прибутку
підприємства. Знати види прибутку підприємства.
Дослідити напрями розподілу прибутку підприємства.
З’ясувати зміст розподіленого прибутку. Сформувати
розуміння  капіталізації  прибутку  підприємства.
Політика розподілу прибутку підприємства. Визначити
фактори розподілу  прибутку  підприємства.  Розкрити
підходи  до формування дивідендної політики.
Встановити типи
дивідендної політики.

Опитування
студентів згідно

плану теоретичного
курсу та

самостійної роботи.
Розв’язування

тестових завдань та
задач.

3 
/
3

Тема 4.
Управління
позиковим
капіталом

підприємства

Сформувати розуміння позичкового капіталу
підприємства. Встановити потребу залучення
позичкового капіталу. Визначити склад та особливості
позичкового капіталу підприємства. Розуміти сутність
та підходи до управління позичковим капіталом
підприємства. Систематизувати

класифікацію позикового капіталу
підприємства.  Знати  типи  політики управління
позичковим капіталом підприємства. Розуміти
сутність і особливості банківського кредиту. Знати
етапи політики залучення банківського кредиту.
Розглянути порядок кредитування, оформлення і
погашення кредитів. Знати форми надання кредиту для
потреб підприємства. Сформувати розуміння
кредитоспроможності  підприємства.  З’ясувати
методику й показники визначення рівня
кредитоспроможності підприємства та напрактикувати
вміння їх аналізу. Дослідити механізм управління
товарним кредитом. Розуміти сутність комерційного
кредиту. Систематизувати види комерційного кредиту.
Визначити особливості поточних зобов’язань
підприємства. Визначити структуру проточних

Опитування
студентів згідно

плану теоретичного
курсу та

самостійної роботи.
Розв’язування

тестових завдань та
задач.



зобов’язань підприємства за розрахунками. З’ясувати
особливості облігації  як форми позичкового капіталу
підприємства. Ідентифікувати лізинг і оренду як
зобов’язання
підприємства.

1 2 3 4
3 
/
3

Тема 5.
Інвестиційний

капітал
підприємства

Встановити економічну сутність інвестицій
та інвестиційної діяльності підприємства.

Знати класифікацію інвестицій. Сформувати
розуміння інвестиційної стратегії та

інвестиційної політики.
Встановити методи фінансування інвестицій.

Дослідити механізм управління реальними
інвестиціями. Знати характеристику реального

інвестиційного проєкту.
З’ясувати прийоми управління інвестиційним

проєктом. Дослідити загальні положення методології
визначення ефективності реальних інвестицій.

Володіти методами оцінки доцільності інвестування.
Аналізувати систему показників, які використовують
для визначення доцільності інвестування. Дослідити

механізм
управління фінансовими інвестиціями. Встановити

типи політики управління фінансовими інвестиціями.

Опитування
студентів згідно

плану теоретичного
курсу та

самостійної роботи.
Розв’язування

тестових завдань та
задач.

Навчальний модуль 2. Вартість капіталу, оптимізація його структури та оцінка фінансового стану 
підприємства.
3 
/
4

Тема 6. Вартість
капіталу

підприємства

Ідентифікувати  поняття  вартості  капіталу
підприємства. Визначати фактори впливу на вартість
капіталу підприємства. Дослідити методи визначення
вартості капіталу сформованого з різних джерел. Знати
методику розрахунку середньозваженої та граничної
вартості
капіталу підприємства.

Опитування
студентів згідно

плану теоретичного
курсу та

самостійної роботи.
Розв’язування

тестових
завдань та задач.

4 
/
3

Тема 7.
Управління
структурою

капіталу
підприємства

Розуміти економічну сутність структури капіталу
підприємства. Встановити залежність фінансово-
економічних показників діяльності підприємства від
структури  капіталу  підприємства.  Сформувати
розуміння політики формування структури капіталу.
Знати теорії структури капітал. Визначити фактори
впливу на структуру капіталу підприємства.

Опитування
студентів згідно

плану теоретичного
курсу та

самостійної роботи.
Розв’язування

тестових завдань та
задач.

4 
/
4

Тема 8.
Оптимізація
структури
капіталу

підприємства

Дослідити концепцію оптимізації структури капіталу.
Ідентифікувати  поняття  оптимальної  структури
капіталу підприємства. Знати критерії процесу
оптимізації структури капіталу підприємства та вміти
їх застосувати на практиці.

Опитування
студентів згідно

плану теоретичного
курсу та

самостійної роботи.
Розв’язування

тестових завдань та
задач.

4 
/
4

Тема 9. Оцінка
капіталу та
фінансового

стану
підприємства

Дослідити методологію оцінювання капіталу
підприємства.  Сформувати  методичні  підходи  до
аналізу фінансового стану підприємства. Аналізувати
фінансовий стан підприємства. Встановити напрями та
резерви поліпшення фінансового стану підприємства.

Опитування
студентів згідно

плану теоретичного
курсу та

самостійної роботи.
Вирішення кейсів.

Розв’язування
тестових завдань та

задач.



Методичне забезпечення
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першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка
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Політика оцінювання

– Політика щодо дедлайнів та перескладання:
Практичні роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин,

оцінюються на нижчу оцінку (до 20 балів). Перескладання (дострокове складання) модулів, чи
курсу загалом відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).

– Політика щодо академічної доброчесності:
Курс покликаний дотримуватися академічної культури та навичок наукового мовлення,

що сприятиме підвищенню якості подальшої навчально-наукової діяльності, допоможе
реалізації творчого потенціалу студентської молоді.

Під час виконання навчальних і дослідницьких завдань, студенти повинні дотримуватись
Кодексу  честі  Луцького  НТУ,  введеного  в  дію наказом №225-05-35 від  26.04.2018 року,  та
керуватись пріоритетами академічної доброчесності, що передбачають: сумлінне та самостійне
(окрім випадків групової роботи) виконання навчальних та дослідницьких завдань; виконання
оригінальних робіт; використання в навчальній та науковій діяльності тільки надійних і
провідних (правдивих) джерел інформації та обов’язкове посилання на них, не зважаючи на те,
в якому вигляді вони опубліковані – електронному чи паперовому.

– Політика щодо відвідування:
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за роботу на під час яких

нараховують бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, академічна мобільність, інші
поважні причини) навчання може відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за
погодженням із керівником курсу. Студент має систематично відвідувати заняття; вести
конспекти лекційних і  практичних занять;  приймати активну участь в роботі  на практичних
заняттях; розв’язувати задачі; вирішувати ситуаційні завдання; вирішувати кейси; виконувати
тестові завдання.

Оцінювання

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види

оцінювання
% від остаточної

оцінки
Опитування під час занять – усно.
Вирішення ситуаційних завдань, вирішення 
кейсів, розв’язування тестових завдань і задач – 
письмово.

40

Модуль 1 (теми 1–5) – модульна контрольна робота. 30
Модуль 2 (теми 6–9) – модульна контрольна робота. 30
Екзамен (теми 1–9) – тестові завдання, задачі. 60

Шкала оцінювання студентів:
Сума балів за всі види 

навчальної 
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою для заліку

90–100 А

зараховано
82–89 В
74–81 С
64–73 D
60–63 Е
35–59 FX не зараховано з можливістю повторного

складання
0–34 F не зараховано з обов’язковим повторним курсом
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