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Доктор економічних наук, професор, заступник директора по роботі з іноземними студентами Навчально-наукового інституту 
економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ». Досвід науково-педагогічної роботи - більше 20 років. Автор понад 100 
наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 10 підручників і навчальних посібників, 6 монографій і понад 80 наукових 
статей. Провідний лектор з дисциплін: «Маркетинг (англійською мовою», «Економіка підприємства (англійською мовою)», «Капітал 
підприємства». 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

анотація 
Спрямована на отримання теоретичних знань і практичних навичок формування та використання капіталу підприємства. Розглянуто основні 
джерела та напрямки використання капіталу, методи оцінки вартості та ефективності управління капіталом. Представлені аналітичні методи 
вирішення практичних завдань, виявлено особливості їх застосування в різних умовах діяльності підприємств. 

Мета Формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних основ формування і використання капіталу підприємства, теорії 
і практики управління капіталом і набуття навичок самостійної роботи по засвоєнню навчального матеріалу в сучасній бізнес-середовищі. 

формат Лекції, практичні заняття, консультації. Індивідуальне завдання - розрахункове завдання. Підсумковий контроль – залік (5 семестр). 

результати навчання 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, 
оцінку їх конкурентоспроможності. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел. Здатність застосовувати економіко-
математичні методи і моделі для вирішення економічних завдань. Здатність доводити економічні рішення на основі розуміння 
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

Об `єм Загальний обсяг дисципліни 120 ч.: Лекції - 32 год., Практичні заняття - 16 год., Самостійна робота - 72 год. 

вимоги викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для проходження дисципліни 
необхідно мати конспект і зошит практичних занять. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і 
в Інтернеті. При пропуску занять проводиться усна співбесіда на тему лекції та відпрацювання завдань, що вирішуються на практичному 
занятті. З метою оволодіння необхідною якістю знань з дисципліни необхідна відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без 
особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

mailto:digoro@ukr.


СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

лекція 1 Основи управління капіталом Практичне 
заняття 1 

Капітал і його місце в системі 
економічних категорій 
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Механізм управління капіталом 
підприємства. 

лекція 2 Формування прибутку підприємства Практичне 
заняття 2 

Розрахунки прибутку підприємства. 
Розрахунки точки беззбитковості 
підприємства 

нереалізаціонних доходи 

лекція 3 Залучення власних коштів для 
формування статутного фонду 
підприємства 

Практичне 
заняття 3 

Формування статутного фонду 
підприємства Рада акціонерів. Реєстр акціонерів. 

Компанія - реєстратор. 

лекція 4 Податкова політика підприємства Практичне 
заняття 4 

База оподаткування Пільги по експорту. Прямі податкові 
пільги. Вільні економічні зони. 
«Ройялті». 

лекція 5 Залучення позикових коштів за рахунок 
банківського кредиту 

Практичне 
заняття 5 

Нарахування відсотків за позиковими 
коштами 

Лізинговий кредит. Іпотечний кредит. 
Споживчий кредит. Ломбардний 
кредит. 

лекція 6 Залучення позикових коштів за рахунок 
комерційного (товарного) кредиту 

Практичне 
заняття 6 Рахунки нарахувань. 

лекція 7 Оренда майна (лізинг) Практичне 
заняття 7 Орендар і кредитна робота з ним 

лекція 8 Залучення коштів з використанням 
цінних паперів 

Практичне 
заняття 8 Номінальна вартість цінних паперів. 

Курсова вартість цінних паперів 

Інвестиційний сертифікат. 
Казначейське зобов'язання. 

лекція 9 Інші джерела залучення фінансових 
коштів 

Практичне 
заняття 9 

Суккук і інші азіатські варіанти 
залучення коштів 

лекція 10 Вартість капіталу підприємства Практичне 
заняття 10 

Оцінка вартості капіталу підприємства 
Вплив структури капіталу на вартість 
підприємства. 

лекція 11 Вкладення коштів в оборотні активи Практичне 
заняття 11 

Визначення потреби в оборотних 
коштах. Визначення моделі 
фінансування оборотних коштів. 
Розрахунки нормативу оборотних коштів 
на підприємстві 

АВС-аналіз оборотних активів 

лекція 12 Вкладення коштів в основні активи Практичне 
заняття 12 Розрахунки норми і нормативу 

амортизації основних засобів 

Класифікація основних активів за 
групами їх амортизації 

лекція 13 Вкладення коштів в нематеріальні 
активи 

Практичне 
заняття 13 

Амортизація нематеріальних активів. 

лекція 14 Дивідендна політика підприємства Практичне 
заняття 14 

Розрахунки дивідендів різними 
методами 

 

Екстра - дивіденди. Виплата 
дивідендів акціями. Кон'юнктурний 
цикл. 

лекція 15 Інвестування коштів в зовнішні об'єкти Практичне 
заняття 15 

Оцінка ефективностівкладення коштів в 
зовнішні об'єкти 

Інфляція. Її вплив на інвестування в 
зовнішні об'єкти. 



лекція 16 Оцінка ефективності використання 
капіталу 

Практичне 
заняття 16 

Оцінка ефективності використання 
капіталу за різними показниками 

Відмінність між дисконтованими і 
недисконтований методами оцінки 
ефективності капіталу 

 

ЛІТЕРАТУРА І НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
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1. Бланк И.А. Управление использованием капитала. / И.А. Бланк 
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посібник. / В.А.  Євтушевський – К.: Знання-Прес, 2012. – 317с. 
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6. Дороніна М.С. Управління рухом оборотного капіталу 
підприємства: Монографія. / М.С. Дороніна, Л.С. Мартюшева, 
Д.А. Горовий – Х.: ХНАДУ, 2009. – 196 с. 

7. Горовий Д.А. Віртуальний капітал підприємств: проблеми і 
перспективи його використання [монографія] / Д.А. Горовий. − 
Х.: Вид-во ХНАДУ, 2013. − 280 с. 

8. Горовий Д.А. Капітал підприємства. Навчально-методичний 
посібник у схемах та таблицях. / Д.А. Горовий, К.О. Федотова – 
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9. Доронина М.С. Управление капиталом. Финансовый аспект. Учебн. пособие. / 
М.С. Дороніна, Е.В. Авраменко– Х.: Изд. ХГЭУ, 2000. – 116 с.  

10. Дороніна М.С. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний 
посібник. / М.С. Дороніна, Л.С. Мартюшева, Д.А. Горовий –  Х.: Вид. ХДЕУ, 2002. –  
156 с. 

11. Роуз Питер С. Банковский менеджмент/ Пер. с англ. / Питер С. Роуз – М.: Дело, 
1997. – 768 с.  

12. Шеремет В.В. Управление инвестициями: В 2-х т. Т.1. / В.В. Шеремет, В.М. 
Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. – М.: Высшая школа, 1998. – 416 с. 

13. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы / В.В.  Герасименко – М.: Финстат-
информ, 2005. – 192 с.  

14. Балабанов, И. Т. Основы финансового менеджмента. Учебное пособие / И. Т. 
Балабанов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 384 с.  

15. Бандурка О.М.  Фінансова діяльність підприємства: Підручник. / О.М Бандурка, 
М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова – К.: Либідь, 2002. – 384 с.  

16. Финансовое положение предприятия (оценка, анализ, планирование): Научно-
методическое издание / Под ред. д.э.н., проф. А.В. Чуписа. – Сумы: Изд. 
Университетская книга, 1999. – 332 с. 

17. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. 
Анализ отчетности. / В.В. Ковалев – М.: Финансы и статистика, 1996. – 432 с. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ  

Види комерційних кредитів і відмінності між ними. Види лізингу та відмінності між ними. Види оренди і відмінності між ними. Види товарних кредитів і відмінності 
між ними. Види цінних паперів та відмінності між ними. Визначення загальної потреби в капіталі. Відмінність між первинним і вторинним ринком акцій. Відмінність 
між товариством з повною відповідальністю і з суспільством обмеженою відповідальністю. Відмінності господарюючих суб'єктів за образом формування статутного 
фонду. Відмінності між нарахуванням простих та складних відсотків. Відмінності між публічним і приватним акціонерним товариством. Відносини банку і клієнта 
при кредитуванні з використанням гарантії третьої особи (поручителя). Відносини банку і клієнта при кредитуванні з використанням застави. Відтворення капіталу 
на підприємстві. Вплив структури капіталу на вартість підприємства. Головна мета управління капіталом. Грошові позики небанківських установ. Джерела 
залучення власних коштів підприємства і їх характеристика. Джерела залучення позикових коштів і їх характеристика. Документи, необхідні для отримання 
банківського кредиту. Документи, які необхідні для отримання кредиту в банку юридичною особою. Ефект фінансового левериджу. Знаходження сукупної вартості 
капіталу підприємства. Інформація як основний засіб і результат роботи з капіталом підприємства. Коефіцієнти вкладу та операційного левериджу: їх призначення і 
відмінність між ними. Комерційний кредит в формі консигнації. Контроль під час банківського кредитування. Надходження коштів від емісії акцій. Нетоварні форми 
кредиторської заборгованості. Номінальна і курсова вартість цінного паперу і відмінності між ними. Оптимізація фінансової структури капіталу. Особливість 
формування статутного фонду ТОВ. Особливості емісії акцій. Побічні джерела отримання позикових коштів і відмінності між ними. Податкова політика 
підприємства. Податкові платежі, які відносять на собівартість продукції. Податкові платежі, які включають в ціну продукції. Приватне підприємство. Розподіл 
виручки і формування чистого прибутку на підприємстві. Розрахунки чистого прибутку підприємства від виробничої діяльності. Структура ціни на товар. Схема руху 
капіталу підприємства. Схеми нарахування відсотків по кредиту. Товариство з повною відповідальністю. Управління акціонерним товариством. Фактори, які 
впливають на структуру капіталу. Фізична особа - підприємець. Фінансовий та операційний лізинг та відмінності між ними. Форми нарахування відсотків за 
кредитами і депозитами та відмінності між ними. Формування статутного фонду акціонерного товариства. які впливають на структуру капіталу. Фізична особа - 
підприємець. Фінансовий та операційний лізинг та відмінності між ними. Форми нарахування відсотків за кредитами і депозитами та відмінності між ними. 
Формування статутного фонду акціонерного товариства. які впливають на структуру капіталу. Фізична особа - підприємець. Фінансовий та операційний лізинг та 
відмінності між ними. Форми нарахування відсотків за кредитами і депозитами та відмінності між ними. Формування статутного фонду акціонерного товариства. 

 



ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення практичних занять передбачає: наявність ПК зі стандартним програмним і математичним забезпеченням. 

СИСТЕМА ОЦІНКИ 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності оцінка ЕСТ Оцінка за національною 

шкалою 

на
ра

ху
ва

нн
я 

ба
лі

в 

Бали нараховуються за таким співвідношенням: 
• практичні роботи - 40% семестрової оцінки; 
• самостійна робота - 20% семестрової оцінки; 
• опитування при заліку - 40% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 З 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємин і доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників директорату ННІ ЕМіМБ. 

Сіллабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 





 


