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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни 
Метою викладання дисципліни є розвиток теоретичних положень, об-

ґрунтування та розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій 
щодо вибору способів та інструментів управління капіталом підприємства. 

 
4.2 Компетентності 
Після вивчення дисципліни студент набуває: 
 
Загальні компетентності (ЗК)  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 
Спеціальні компетентності (СК) 

СК1. 3датність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 
основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 
міжнародному рівнях. 

СК4. 3датність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 
основі теоретичних моделей, аналізувати результати. 

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення економічних задач 

СК8. 3датність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 
соціально-трудових відносин. 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 
сучасного методичного інструментарію. 

СК 12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 
аналізі конкретних ситуацій пропонувати способи їх вирішення. 

СК 13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

 
4.3 Результати навчання:  
Після опанування дисципліни студент повинен: 
знати: 
− основні джерела залучення капіталу; 
− методи формування прибутку підприємства;  
− методи формування статутного фонду для різних типів підприємства; 
− непрямі джерела збільшення власних коштів; 
− способи залучення позикових коштів за рахунок банківського кредиту;  
− способи залучення позикових коштів за рахунок комерційного  

(товарного) кредиту;  
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− способи оренди майна;  
− способи залучення коштів з використанням цінних паперів;  
− інші джерела залучення фінансових коштів;  
− способи визначення вартості капіталу підприємства;  
− види оборотних активів та послідовність їх кругообігу; 
− види основних активів та обчислення їх амортизації; 
− види нематеріальних активів та їх застосування на підприємстві;  
− способи виплати дивідендів акціонерними товариствами ; 
− напрямки інвестування коштів у зовнішні об'єкти;  
− методи оцінки ефективності використання капіталу. 
вміти: 
− визначити джерела формування капіталу підприємства; 
− провести розрахунок прибутку підприємства; 
− провести розрахунок точки беззбитковості підприємства; 
− провести розрахунок для формування статутного фонду підприємства; 
− провести нарахування відсотків по позикових коштах; 
− визначити найбільш оптимальне джерело залучення позикових коштів; 
− порівняти залучення коштів із різних джерел; 
− провести оцінку вартості капіталу підприємства; 
− визначити потреби в оборотних коштах; 
− визначити модель фінансування оборотних коштів; 
− провести розрахунок нормативу оборотних коштів на підприємстві; 
− провести розрахунок норми  і нормативу амортизації основних коштів; 
− визначити розмір дивідендів, на які можуть очікувати акціонери 

підприємства; 
− провести оцінку ефективності використання капіталу. 

 
 
Програмні результати навчання (РН)  
 

Шифр Зміст 

РН-4 Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 
економічних систем. 

РН-5 

Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 
обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень 
різними економічними агентами (індивідуумами, 
домогосподарствами , підприємствами та органами державної влади). 

РН-6 
Використовувати професійну аргументацію для донесення 
інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 
нефахівців у сфері економічної діяльності. 

РН-8 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі 
для вирішення економічних задач. 

РН-9 
Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 
економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, 
економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 



 6 

РН-10 

Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 
відповідні показники які характеризують результативність їх 
діяльності. 

РН-12 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН-16 
Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично 
оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних 
текстів з економіки. 

РН-18 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 
професійну діяльність. 

РН-19 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 
вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та 
представлення аналітичних звітів. 

 
 

4.4 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
ЗП  Загальна підготовка 
ЗП 4 Економічна теорія  
ЗП 9 Теорія ймовірностей і 
математична статистика  

ЗП 10 Мікроекономіка  
ПП Професійна підготовка за спеціальністю 
ПП 4 Економіка підприємства ПП 14 Економіка інформації 

ПП 6 Фінанси, гроші і кредит ПП 15 Економіка та організація 
інноваційної діяльності 

ПП 9 Управління грошовими 
потоками на підприємстві ПП 16 Бізнес-планування 

ПП 11 Інвестиційна 
діяльність підприємства  

ППс Професійна підготовка за освітньою програмою «Економіка бізнеса» 
ВБ1.1  Управління ресурсами 
підприємства ВБ1.5 Бізнес-проектний аналіз 

ВБ1.2  Економетрика ВБ1.7  Бізнес-діагностика 
 ВБ1.9  Конкурентоспроможність бізнесу 
 ВБ1.11 Оподаткування бізнесу 
 ВБ1.12 Економічна безпека бізнесу 

 ВБ1.15 Економічні ризики та 
страхування 
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5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає – 53%; 
 

6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 
   Модуль № 1  

Формування власного капіталу підприємства / 2,5 кредити 
 (модульний контроль - 8 тиждень) 

 

1 Л 2 Тема 1. Основи управління капіталом. 
Капітал і його види. Головна мета управління капіталом.  
Основні джерела формування капіталу. Власні кошти.  
Позикові кошти.  Залучення власних коштів для формування 
статутного фонду підприємства. Основні напрямки вкладення 
капіталу. Схема руху капіталу підприємства. Відтворення 
капіталу. Види відтворення капіталу. Інформація як основний 
засіб та результат роботи з капіталом підприємства.  

1,2,8,9,10 

2 СР 4 Механізм управління капіталом підприємства.  
3 Л 4 Тема 2. Формування прибутку підприємства.  

Прибуток, як головне джерело власного капіталу 
підприємства. Формування чистого прибутку підприємства. 

2, 3, 8, 9, 
10, 11, 13, 
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Дохід (виручка) від реалізації продукції. Чистий дохід 
(виручка). Валовий прибуток. Прибуток від операційної 
діяльності. Собівартість реалізованої продукції. Структура 
ціни на товар. Прибуток до оподатковування. Чистий 
прибуток. Складові прибутку. Формування прибутку від 
реалізації продукції (операційної діяльності). Коефіцієнт 
внеску (валової маржі). Коефіцієнт операційного леверіджа. 
Розрахунок прибутку на основі аналізу беззбитковості. 

14, 16 

4 СР 4 Позареалізаційні доходи.  
5 ПЗ 4 Розрахунок прибутку підприємства. Розрахунок точки 

беззбитковості підприємства 
 

6 Л 4 Тема 3. Залучення власних коштів для формування 
статутного фонду підприємства. 
Відмінності господарюючих суб'єктів по способі формування 
статутного фонду. Фізична особа – підприємець. Приватне 
підприємство. Товариство з обмеженою відповідальністю. 
Товариство з повною відповідальністю. Відкрите акціонерне 
товариство. Закрите акціонерне товариство. Фізична особа. 
Юридична особа. Особливість формування статутного фонду 
ТОВ. Пай. Статутний фонд. Особливість формування 
статутного фонду АТ. Акція. Емісія акцій. Емісійна політика 
підприємства Прості й привілейовані акції. Номінал і кількість 
акцій. Особливості торгівлі акціями. Фондова біржа. 
Первинний ринок акцій. Вторинний ринок акцій. 
Надходження коштів від емісії акцій. Управління акціонерним 
товариством. Контрольний пакет. Міноритарні акціонери.  

2, 3, 8, 9, 
10, 11, 13, 

14, 16 

7 СР 4 Рада акціонерів. Реєстр акціонерів. Компанія – реєстратор.  
8 ПЗ 2 Формування статутного фонду підприємства  
9 Л 2 Тема 4. Податкова політика підприємства  

(Непрямі джерела збільшення власних коштів). 
Основні податки й збори. Податкові платежі, що відносять на 
собівартість продукції. Податкові платежі, що включають у 
ціну продукції. Податкові платежі, що сплачують за рахунок 
прибутку. Виплати до фонду соціального страхування. 
Місцеві податки. Податок на додану вартість. Акцизний збір. 
Мита. Податок на прибуток.  

3,5,8,14,15 

10 СР 4 Пільги по експорту. Прямі податкові пільги. Вільні економічні 
зони. «Ройялти». 

 

11 Л 4 Тема 5. Залучення позикових коштів за рахунок 
банківського кредиту 

Банківський кредит. Функції кредиту. Класифікація 
банківських кредитів. Умови кредитної роботи. Застава. 
Гарантії. Дисконтна ставка. Документи, які необхідні для 
одержання кредиту в банку юридичною особою. Відносини 
банку й клієнта при кредитуванні з використанням застави. 
Відносини банку й клієнта при кредитуванні. З використанням 
гарантії третьої особи (поручителя). Відносини банку й 
клієнта при кредитуванні з використанням гарантії страхової 
компанії. Схеми нарахування відсотків по кредиту. Прості 
відсотки. Складні відсотки. Відсотки на залишок вкладених 
коштів. 

2, 3, 8, 9, 
10, 11, 14, 

16 

12 СР 4 Лізинговий кредит. Іпотечний кредит. Споживчий кредит. 
Ломбардний кредит. Контокорентний кредит. Роловерний 
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кредит. Консорціальний кредит. Міжбанківські позики. 
Бланкові позики. Кредитна лінія. Контроль кредитування. 

13 ПЗ 4 Нарахування відсотків по позикових коштах  
14 Л 2 Тема 6. Залучення позикових коштів за рахунок 

комерційного  (товарного) кредиту. 
Комерційний кредит. Відстрочення платежу. Види товарних 
кредитів. Простий комерційний кредит. Комерційний кредит 
по відкритому рахунку. Комерційний кредит з оформленням 
векселя. Комерційний кредит у формі авансу покупця. 
Комерційний кредит у формі консигнації.  

2, 3, 8, 9, 
10, 11, 14, 

16 

15 СР 4 Рахунки нарахувань.  
16 Л 2 Тема 7. Оренда майна (лізинг). 

Лізинг. Фінансовий лізинг. Операційний лізинг. Прямий 
фінансовий лізинг. Зворотний лізинг. Лізингова фірма.  

2, 8, 10, 11, 
14, 16 

17 СР 4 Орендар і кредитна робота з ним  
18 Л 4 Тема 8. Залучення коштів з використанням цінних 

паперів. 
Відмінності цінних паперів. Акція. Облігація. Вексель. 
Ощадний сертифікат. Строк обігу. Емітент. Простий вексель. 
Переказний вексель. Оборот простого векселя. Оборот 
переказного векселя. Купонний лист. 

2, 3, 8, 9, 
10, 11, 14, 

16 

19 СР 4 Інвестиційний сертифікат. Казначейське зобов'язання.  
20 ПЗ 2 Номінальна вартість цінного папера. Курсова вартість цінного 

папера 
 

21 Л 2 Тема 9. Інші джерела залучення фінансових коштів. 
Грошові позики небанківських установ. Кошти державних 
програм і фондів. Кошти недержавних програм і фондів. 
Податковий кредит. Нетоварні форми кредиторської 
заборгованості.  

2, 3, 8, 9, 
10, 11, 14, 

16 

22 СР 4 Суккук та інші азійські варіанти залучення коштів  
23 Л 4 Тема 10. Вартість капіталу підприємства. 

Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що 
впливають на обсяг капіталу. Формування фінансової 
структури капіталу. Політика формування фінансової 
структури капіталу. Визначення загальної потреби в капіталі 
та оцінка вартості капіталу. Оптимізація фінансової структури 
капіталу. Оцінка позичок. Інфляція та ринкова вартість 
капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу. 
Фінансовий леверидж. Ефект фінансового левериджу. 
Структура капіталу.  

2, 3, 8, 9, 
10, 11, 14, 

16 

24 СР 4 Фактори, що впливають на структуру капіталу. Вплив структури 
капіталу на вартість підприємства. 

 

25 ПЗ 2 Оцінка вартості капіталу підприємства  
26 ПЗ 2 Модульна контрольна робота №1  

   Змістовий модуль № 2 - Використання капіталу 
підприємства / 2,5 кредити 

(модульний контроль - 16 тиждень) 

 

27 Л 4 Тема 11. Вкладення коштів в оборотні активи. 
Оборотний капітал підприємства. Постійна (системна) частина 
оборотного капіталу. Змінна (варіативна) частина оборотного 
капіталу. Матеріальна   частина оборотних  коштів. 
Нематеріальна частина оборотних коштів. Запаси сировини й 

1, 6, 8, 9, 
10, 13, 14, 

16, 17 
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матеріалів для виробництва. Незавершене виробництво. 
Готова продукція.  Товари. Грошові кошти підприємства і їхні 
еквіваленти. Дебіторська заборгованість. Витрати майбутніх 
періодів. Кругообіг оборотного капіталу підприємства. 
Показники оцінки оборотних коштів. Ризики в управлінні 
оборотним капіталом. Моделі фінансування оборотних 
активів. Фінансові цикли. 

28 СР 5 АВС-аналіз оборотних активів  
29 ПЗ 4 Визначення потреби в оборотних коштах. Визначення моделі 

фінансування оборотних коштів. Розрахунок нормативу 
оборотних коштів на підприємстві 

 

30 Л 4 Тема 12. Вкладення коштів в основні активи 
Основні активи. Амортизація необоротних активів. 
Амортизаційна політика підприємства. Основні фонди. 
Максимізація потоку власних фінансових коштів. Норма 
амортизації. Сума амортизаційних відрахувань. Річні 
амортизаційні відрахування. Прискорена амортизація. Метод 
рівномірного лінійного нарахування амортизації. Метод 
прискореного зниження залишкової вартості активів. 

1, 8, 9, 10, 
13, 14, 16, 

17 

31 СР 5 Класифікація основних активів за групами їх амортизації  
32 ПЗ 4 Розрахунок норми  і нормативу амортизації основних коштів.  
33 Л 2 Тема 13. Вкладення коштів у нематеріальні активи 

Нематеріальні активи. Права користування земельними 
ділянками й природними ресурсами.  Патенти. Ліцензії. Ноу-
хау. Програмні продукти. Монопольні права й привілеї. 
Торговельні знаки. Торговельні марки. Бренди  

1, 7, 8, 9, 
10, 13, 14, 

16, 17 

34 СР 5 Амортизація нематеріальних активів.  
35 Л 2 Тема 14. Дивідендна політика підприємства 

Дивідендна політика. Дивіденд. Варіанти дивідендних виплат. 
Фіксовані дивідендні виплати. Ринкова вартість акцій. Типи  
дивідендної політики. Залишкова політика дивідендних 
виплат. Політика стабільного співвідношення дивідендних 
виплат. Політика стабільного розміру дивідендів. Політика 
постійного зростання розміру дивідендів. Агресивний підхід у 
дивідендній політиці.  Консервативний підхід у дивідендній 
політиці.  Помірний підхід у дивідендній політиці.   

1, 8, 9, 10, 
13, 14, 16, 

17 

36 СР 5 Екстра - дивіденди.  Виплата дивідендів акціями. 
Кон'юнктурний цикл. 

 

37 ПЗ 2 Розрахунок дивідендів за різними підходами  
38 Л 2 Тема 15. Інвестування коштів у зовнішні об'єкти. 

Зовнішні об'єкти бізнесу. Надання кредиту. Придбання цінних 
паперів. Депозитний внесок у банк. Покупка валюти. Виплата 
дивідендів акціонерам і прибутку пайовикам. Придбання 
інформації й вкладення коштів у наукові розробки. Авансові 
виплати працівникам. 

1, 6, 8, 9, 
10, 13, 14, 

16, 17 

39 СР 5 Інфляція. Її вплив на інвестування у зовнішні об’єкти.  
40 Л 4 Тема 16. Оцінка ефективності використання капіталу. 

Дохід від використання капіталу і методи його оцінки. Оцінка 
доходу від використання капіталу у часі. Період окупності. 
Чиста приведена вартість. Внутрішня норма доходності. 
Показники рентабельності та ліквідності капіталу. Оцінка 
побічної ефективності використання капіталу. 

1, 6, 8, 9, 
10, 13, 14, 

16, 17 
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41 СР 5 Відмінність між дисконтованими і недисконтованими 

методами оцінки ефективності капіталу 
 

42 ПЗ 4 Оцінка ефективності використання капіталу за різними 
показниками 

 

43 ПЗ 2 Модульна контрольна робота №2  
Разом 
(годин) 

150   

 
 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 12 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях 12 

4 Виконання індивідуального завдання: Р 30 
5 Інші види самостійної роботи  
 Разом 70 

 
 

Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 
організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 
«Капітал підприємства» включає самостійне опрацювання студентами певного 
кола питань. Самостійна робота студентів із літературними джерелами 
пробуджує у них інтерес до предмета, розвиває здатність самостійно 
аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 
 Конспектування та вивчення передбаченої літератури; 
 Опрацювання лекційного матеріалу; 
 Вивчення відповідних нормативно-законодавчих актів; 
 Збір інформації для виконання індивідуального завдання; 
 Розв'язування ситуаційних задач; 
 Підготовку до іспиту. 

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 
теоретичного матеріалу дисципліни «Капітал підприємства», а й науково-
дослідна робота з вивчення маркетингових аспектів діяльності підприємств. 

 
 

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, 
що створює умови для реалізації творчих можливостей студента, враховує його 
уподобання, нахили. 



 12 
Індивідуальне завдання передбачає виконання письмової роботи; 
Індивідуальні завдання також можуть включати написання рефератів, 

проведення польових та кабінетних досліджень, підготовку та участь у 
олімпіадах, конференціях тощо. 

 
 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
 5 семестр  
1 Розрахункове завдання 15 

 
 

Орієнтовна тематика самостійних творчих робіт студентів: 

1.  Види комерційних кредитів та відмінності між ними 
2.  Види лізингу та відмінності між ними 
3. Види оренди та відмінності між ними? 
4. Види товарних кредитів та відмінності між ними 
5.  Види цінних паперів та відмінності між ними 
6. Визначення загальної потреби в капіталі 
7.  Відмінність між первинним та вторинним ринком акцій.  
8. Відмінність між товариством з повною відповідальністю та з 

товариством обмеженою відповідальністю. 
9. Відмінності господарюючих суб'єктів по способі формування статутного 

фонду. 
10. Відмінності між нарахуванням простих та складних відсотків 
11. Відмінності між публічним та приватним акціонерним товариством. 
12. Відносини банку й клієнта при кредитуванні з використанням гарантії 

третьої особи (поручителя) 
13. Відносини банку й клієнта при кредитуванні з використанням застави 
14.  Відтворення капіталу на підприємстві. 
15. Вплив структури капіталу на вартість підприємства 
16. Головна мета управління капіталом 
17. Грошові позики небанківських установ  
18. Джерела залучення власних коштів підприємства та їх характеристика. 
19. Джерела залучення позикових коштів та їх характеристика. 
20.  Документи, необхідні для отримання банківського кредиту 
21. Документи, які необхідні для одержання кредиту в банку юридичною 

особою 
22. Ефект фінансового левериджу 
23.  Знаходження сукупної вартості капіталу підприємства 
24. Інформація як основний засіб та результат роботи з капіталом 

підприємства. 
25. Коефіцієнти вкладу та операційного леверіджу: їх призначення та 

відмінність між ними. 
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26. Комерційний кредит у формі консигнації 
27.  Контроль під час банківського кредитування 
28. Надходження коштів від емісії акцій 
29. Нетоварні форми кредиторської заборгованості. 
30. Номінальна  та курсова вартість цінного папера та відмінності між ними 
31. Оптимізація фінансової структури капіталу 
32. Особливість формування статутного фонду ТОВ 
33. Особливості емісії акцій. 
34.  Побічні джерела отримання позикових коштів та відмінності між ними 
35.  Податкова політика підприємства. 
36. Податкові платежі, що відносять на собівартість продукції. 
37. Податкові платежі, що включають у ціну продукції 
38. Приватне підприємство. 
39. Розподіл виручки та формування чистого прибутку на підприємстві. 
40. Розрахунок чистого прибутку підприємства від виробничої діяльності. 
41. Структура ціни на товар. 
42. Схема руху капіталу підприємства 
43. Схеми нарахування відсотків по кредиту 
44. Товариство з повною відповідальністю. 
45. Управління акціонерним товариством 
46. Фактори, що впливають на структуру капіталу 
47. Фізична особа – підприємець. 
48. Фінансовий та операційний лізинг та відмінності між ними 
49.  Форми нарахування відсотків по кредитах та депозитах і відмінності 

між ними 
50. Формування статутного фонду АТ 

 

 
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Методами навчання дисципліни «Капітал підприємства» є способи 

спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що забезпечують 
вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою професійних 
знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, розвиток 
пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців за 
спеціальністю 051 «Економіка». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так 
і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, 
бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення 
задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни «Капітал 
підприємства» використовуються: пояснювально-наочний проблемний виклад; 
частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
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методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 
собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 
систематичного контролю. 

 
 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Методами контролю з дисципліни «Капітал підприємства» є поточний, 

модульний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної  
роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 

кожного змістовного модуля. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з 
дисципліни «Капітал підприємства» включає семестровий контроль у формі 
заліку. 

Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 
НТУ ХПІ (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 
бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 
порядку: 
 

 
Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 
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