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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів/годин 5 / 150 5 / 150 

Усього годин аудиторної роботи 64 18 

в т.ч.:   

•  лекційні заняття, год. 32 8 

•  практичні заняття, год. 32 10 

• лабораторні заняття, год. - - 

семінарські заняття, год. - - 

Усього годин самостійної роботи 86 132 

Форма семестрового контролю Екзамен Екзамен 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання – 43; 

для заочної форми навчання – 12. 

 

2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення дисципліни є теоретико-методичні основи 

формування та ефективного використання капіталу підприємства. 

Метою дисципліни є формування у студентів базових знань з теоретичних 

та практичних основ економічної оцінки та ефективного управління капіталом 

підприємства в динамічних умовах ринкового середовища. 

 

Вивчення навчальної дисципліни “Капітал підприємства: формування і 

використання” ґрунтується на таких засвоєних навчальних дисциплінах: 

“Економіка підприємства”, “Історія економіки та економічної думки”, 

“Оптимізаційні методи та моделі”. 

Здобуті знання з “Капітал підприємства: формування і використання” є 

основою для вивчення наступних навчальних дисциплін: “Потенціал і розвиток 

аграрних підприємств”, “Обґрунтування господарських рішень і оцінювання 

ризиків” та “Проектний аналіз”. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів 

необхідних компетентностей.  

Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК4); 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК5); 
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- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК7); 

- здатність до адаптації та дій в новій ситуації (ЗК9); 

- здатність бути критичним і самокритичним (ЗК10); 

- здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК11). 

 

Спеціальні (фахові) компетентності:  

- здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 

рівнях (СК1); 

- здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин (СК8); 

- здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння  

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію (СК11); 

- здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення (СК12); 

- здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків (СК14). 

 

2.2. Програмні результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати такі результати навчання: 

- застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної 

влади) (Р5); 

- використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності (Р6); 

- проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності (Р10); 

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати (Р12); 

- визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку (Р14); 

- оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та 

іноземною мовами (Р20); 

- демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими 

об’єктами, та у невизначених умовах (Р22); 

- показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 

самокритичне мислення (Р23). 

 

 

 



5 

3. Структура навчальної дисципліни 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма 

здобувачів освіти 

Денна форма здобувачів 

освіти 
Усього  Усього  Усього  Усього  

л прак. с.р. л прак. с.р. 

Тема 1. Поняття, 

основні завдання та 

функції капіталу 

підприємства 

8 2 2 4 6 - - 6 

Тема 2. Класифікація та 

основні види капіталу 
8 2 2 4 8 - - 8 

Тема 3. Вартість 

капіталу підприємства 
12 4 4 4 12 2 2 8 

Тема 4. Основний 

капітал підприємства 
12 4 4 4 12 2 2 8 

Тема 5. Амортизація 

основного капіталу 
12 4 4 4 8 - - 8 

Тема 6. Оборотний 

капітал підприємства 
12 4 4 4 12 2 2 8 

Тема 7. Оптимізація 

структури капіталу 

підприємства 

12 4 4 4 10 - 2 8 

Тема 8. Формування та 

використання капіталу 

підприємства 

12 4 4 4 8 - - 8 

Тема 9. Управління 

капіталом підприємства 
12 4 4 4 12 2 2 8 

Інші види самостійної 

роботи 
50   50 62   62 

Всього годин з курсу 150 32 32 86 150 8 10 132 
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3.2. Загальні і спеціальні (фахові) компетентності та програмні 

результати навчання, що забезпечуються вивченням окремих тем 

Теми 

Шифри 

компетентностей, 

якими повинен 

оволодіти 

здобувач вищої 

освіти 

Шифри 

програмних 

результатів 

навчання 

здобувача вищої 

освіти 

Тема 1. Поняття, основні завдання та 

функції капіталу підприємства 
ЗК10, СК1 Р6, Р12 

Тема 2. Класифікація та основні види 

капіталу 
СК1 Р6 

Тема 3. Вартість капіталу 

підприємства 
ЗК4, ЗК11, СК8 Р5, Р10 

Тема 4. Основний капітал 

підприємства 
ЗК4, СК8 Р6, Р10 

Тема 5. Амортизація основного 

капіталу 
ЗК4, СК8 Р6, Р10 

Тема 6. Оборотний капітал 

підприємства 
ЗК4, СК8 Р6, Р10 

Тема 7. Оптимізація структури 

капіталу підприємства 
ЗК4, ЗК7, СК8 Р5, Р10, Р23 

Тема 8. Формування та використання 

капіталу підприємства 

ЗК4, ЗК9, ЗК10, 

ЗК11, СК11, СК12 
Р5, Р14, Р23 

Тема 9. Управління капіталом 

підприємства 

ЗК4, ЗК7, ЗК9, 

ЗК11, СК11, СК12, 

СК14 

Р5, Р14, Р22, Р23 
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3.3. Лекційні заняття 

 

№ 

з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість 

годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 Тема 1. Поняття, функції та завдання капіталу 

підприємства 

Визначення категорії капітал та капітал підприємства. 

Історія економічної думки терміну капітал. Предмет та 

мета дисципліни капітал підприємства. Основні функції 

капіталу у підприємницькій діяльності та економіки 

держави загалом, їх коротка характеристика та значення. 

2 - 

2 Тема 2. Класифікація та основні види капіталу 

підприємства 

Система класифікаційних ознак капіталу підприємства. 

Основні види капіталу підприємства, сутність та їх 

економічна характеристика. Визначення основного та 

оборотного капіталу у підприємницькій діяльності. 

Власний капітал підприємства. Необхідність та 

економічна доцільність формування залученого капіталу 

для розвитку підприємницької діяльності.  

2 - 

3 Тема 3. Вартість капіталу підприємства 

Вартість капіталу, її сутнісна характеристика. Основні 

види вартості капіталу та їх зміст. Основні методичні 

підходи до визначення вартості капіталу підприємства. 

4 2 

4 Тема 4. Основний капітал підприємства  

Поняття та характерні ознаки основного капіталу. 

Структура та складові основного капіталу підприємства, 

їх зміст у функціонуванні виробничого підприємництва. 

Основні показники оцінки ефективності використання 

залученого основного капіталу підприємства та 

економічний аналіз їх значень. 

4 2 

5 Тема 5. Амортизація основного капіталу 

Поняття та необхідність амортизації основного капіталу. 

Економічний зміст та значення амортизаційних 

відрахувань у роботі підприємства, формуванні 

виробничих витрат та вплив на економічну ефективність. 

Основні методи нарахування амортизації у 

підприємницькій діяльності. Формування резервного 

фонду підприємства, необхідність та функції. Розподіл 

амортизації та ефективне управління для досягнення 

поставлених цілей у бізнесі. 

4 - 
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6 Тема 6. Оборотний капітал підприємства 

Поняття та характерні ознаки оборотного капіталу. 

Структура та складові оборотного капіталу підприємства, 

їх зміст у функціонуванні виробничого підприємництва. 

Основні показники оцінки ефективності використання 

залученого оборотного капіталу підприємства та 

економічний аналіз їх значень. 

4 2 

7 Тема 7. Структура капіталу підприємства та методи її 

оптимізації 

Структура залученого капіталу підприємства. 

Оптимізація структури основного та оборотного капіталу 

підприємства на основі методу максимізації рівня 

рентабельності. Оптимізація структури основного та 

оборотного капіталу на основі використання методу 

досягнення мінімальної його вартості. Оптимізація 

структури та співвідношення власного та позичкового 

капіталу для досягненням мінімального рівня 

фінансового ризику функціонування підприємства. 

4 - 

8 Тема 8. Формування та використання капіталу 

підприємства. 

Основні завдання та принципи формування капіталу при 

створенні підприємства. Основні методи досягнення 

оптимальної потреби в капіталі підприємства. Основні 

джерела фінансування новоствореного бізнесу. 

Характеристика основних джерел формування капіталу 

4 - 

9 Тема 9. Управління капіталом підприємства 

Завдання управління капіталом підприємства. Основні 

наукові підходи та методика ефективно управління 

капіталом підприємства. Управління капіталом в 

інвестиційній діяльності підприємства. Основні 

показники оцінки ефективності капітальних інвестицій 

у бізнесі та їх економічний аналіз. 

4 2 

Усього годин 32 8 
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3.4. Практичні (лабораторні, семінарські) заняття 

 

№ 

з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість 

годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 Тема 1. Поняття, функції та завдання капіталу 

підприємства 

Ознайомлення із звітом про власний капітал (Форма №4) 

та його аналіз. 

2 - 

2 Тема 2. Класифікація та основні види капіталу 

підприємства 

Визначення структури капіталу за основними видами та 

складовими. Розподіл основного та оборотного капіталу 

на окремі складові відповідно до визначної методики, з 

врахуванням даних щодо потреби в капіталі та 

розрахунок структури. 

2 - 

3 Тема 3. Оцінка вартості капіталу підприємства 

Визначення вартості капіталу за методом капіталізації, 

Визначення вартості капіталу за балансовим методом, 

Визначення середньозваженої вартості капіталу. 

4 2 

4 Тема 4. Основний капітал підприємства 

Аналіз ефективності використання основного капіталу.  

Визначення основних показників ефективності 

використання основного капіталу підприємства: 

фодномісткість, фондоозброєність, фондовіддача, 

фондозабезпеченість, рентабельність основного капіталу 

та ін. 

4 2 

5 Тема 5. Амортизація основного капіталу. 

Розрахунок амортизації капіталу за різними методами. 

Визначення найбільш оптимального методу з врахуванням 

поставлених цілей підприємства. Формування резервного 

фонду підприємства. Планування оновлення основного 

капіталу. 

4 - 

6 Тема 6. Оборотний капітал підприємства 

Аналіз ефективності використання оборотного капіталу.  

Визначення основних показників ефективності 

використання оборотного капіталу підприємства: 

коефіцієнт оборотності, період обороту, 

рентабельність оборотного капіталу, коефіцієнти 

покриття оборотного капіталу та ін. 

4 2 
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7 Тема 7. Оптимізація структури капіталу підприємства 

Аналіз структури власного та запозиченого капіталу  

Визначення вартості власного капіталу. Розрахунок 

потреби в позичковому капіталі. Визначення 

оптимальних варіантів та потреби в позичковому 

капіталі. Розрахунок співвідношення власного та 

залученого позичкового капіталу. Моделювання впливу 

позичкового та власного капіталу на фінансову стійкість 

підприємства. 

4 2 

8 Тема 8. Формування та використання капіталу 

підприємства 

Розрахунок потреби в основному капіталі на прикладі 

новоствореного підприємства відповідно до спеціалізації, 

виробничих потужностей та технології виробництва 

продукції. Розрахунок потреби в оборотному капіталі на 

прикладі новоствореного підприємства відповідно до 

спеціалізації, виробничих потужностей та технології 

виробництва продукції 

4 - 

9 Тема 9. Управління капіталом підприємства  

Розрахунок показників фінансово стабільності та 

фінансових ризиків. Моделювання впливу вартості 

власного та позичкового капіталу та їх структури на 

фінансові показники діяльності підприємства. 

Визначення показників економічної ефективності 

залученого капіталу для створення підприємства. 

Рентабельність капіталу. Визначення основних 

показників інвестиційної ефективності капіталовкладень 

у новостворене підприємство. Чиста приведена вартість, 

внутрішня норма прибутковості, дисконтована окупність 

капіталу та ін. 

4 2 

Усього годин 32 10 
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3.5. Завдання для самостійної роботи  

 

№ 

з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість 

годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 Тема 1. Поняття, функції та завдання капіталу 

підприємства 

Визначення категорії капітал за різними економічними 

школами. Парадигма терміну капітал в історії 

економічних вчень.  

4 6 

2 Тема 2. Класифікація та основні види капіталу 

підприємства  

Чинники формування та оновлення капіталу 

підприємства. Визначення основних внутрішніх та 

зовнішніх чинників, які впливають на формування 

капіталу підприємства та їх коротка характеристика. 

4 8 

3 Тема 3. Оцінка вартості капіталу підприємства 

Альтернативні методи визначення вартості капіталу. 

Визначення вартості капіталу за відновлюваною 

вартістю, ліквідаційною вартістю, залишковою вартістю. 

Ринкові методи визначення вартості капіталу 

підприємства.  

4 8 

4 Тема 4. Основний капітал підприємства та його 

структура 

Проведення аналізу основного капіталу підприємства 

відповідно до наданої звітності підприємства на основі 

визначення спеціалізованих показників. Оптимізація 

основного капіталу за критерієм досягнення 

максимального прибутку та показників рентабельності 

функціонування підприємства. 

4 8 

5 Тема 5. Амортизація основного капіталу 

Визначення оптимального методу нарахування 

амортизації в залежності впливу на чистий прибуток та 

показники рентабельність функціонування підприємства 

в довгостроковій перспективі. 

4 8 

6 Тема 6. Оборотний капітал підприємства 

Проведення аналізу оборотного капіталу підприємства 

відповідно до наданої звітності підприємства на основі 

визначення спеціалізованих показників. Оптимізація 

оборотного капіталу за критерієм досягнення 

максимального прибутку та показників рентабельності 

функціонування підприємства. 

4 8 
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7 Тема 7. Оптимізація структури капіталу підприємства 

Розробка моделі ефективності використання капіталу 

підприємства з врахуванням впливу на основні показники 

економічної та інвестиційної ефективності 

функціонування підприємства у довгостроковій 

перспективі.  

4 8 

8 Тема 8. Формування та використання капіталу 

підприємства. 

Капітал підприємства у бізнес-плануванні. Використання 

методів планування капіталу підприємства при розробці 

бізнес-плану. Визначення та вивчення основних 

актуальних напрямів державної фінансової підтримки на 

формування та оновлення капіталу підприємства. 

4 8 

9 Тема 9. Управління капіталом підприємства 

Оптимізація основного капіталу підприємства за 

критерієм досягнення максимального прибутку та 

показників рентабельності функціонування 

підприємства. Розробка економічної моделі 

взаємозв’язку структури та вартості основного капіталу 

та величини значення валового, операційного та чистого 

прибутку підприємства, а також показників відносної 

економічної ефективності. 

4 8 

Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 50 62 

Усього годин 86 132 

 

 

4. Індивідуальні завдання 

 

Теми індивідуальних завдань (рефератів): 

1. Суть, предмет, функції та завдання капіталу підприємства 

2. Класифікація та основні види капіталу 

3. Вартість капіталу підприємства 

4. Основний капітал та його структура 

5. Амортизація основного капіталу 

6. Оборотний капітал та його структура 

7. Структура капіталу підприємства та методи її оптимізації 

8. Особливості формування капіталу при створенні підприємства 

9. Сутність та формування власного капіталу.  

10.  Основні види вартості капіталу та їх зміст. 

11.  Основні методичні підходи до визначення вартості капіталу підприємства. 

12.  Основні показники оцінки ефективності використання залученого 

основного капіталу 

13.  Сутність амортизації основного капіталу.  

14.  Формування резервного фонду підприємства 

15.  Основні показники оцінки ефективності використання залученого 

оборотного капіталу  
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16.  Характеристика основних джерел формування капіталу 

17.  Основні показники оцінки ефективності капітальних інвестицій у бізнесі 

та їх економічний аналіз. 

18.  Парадигма терміну капітал в історії економічних вчень.  

19.  Чинники формування та оновлення капіталу підприємства 

20.  Методи управління капіталом в інвестиційній діяльності підприємства.  

21.  Досвід розвинених держав світу у сприянні, підтримці розвитку 

підприємств  

22. Економічна ефективність залученого капіталу 

23.  Інвестиційна ефективність капіталовкладень 

24.  Окупність капіталовкладень у новостворене підприємство 

 

5. Методи навчання  

 

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні - 

розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні - демонстрація, ілюстрація; 

практичні - лабораторна робота, практична робота, вправи.  

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: 

аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.  

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 

проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.  

 

6. Методи контролю 

 

Контрольні заходи включають: 

- поточний контроль, який здійснюється протягом семестру під час 

проведення практичних занять, а також за допомогою поточних контрольних 

робіт та експрес-опитування;  

- підсумковий (семестровийО контроль, який проводиться у формі 

екзамену. Форма екзамену - письмово-усна (комбінована).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

 

7.1. Денна форма навчання 

 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, національною 4 - 

бальною шкалою та шкалою ЕСТS.  

 

Таблиця 7.1. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А Відмінно   

82-89 В 
Добре  

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Поточний контроль полягає в оцінюванні рівня підготовленості студентів 

до виконання конкретних робіт, повноти та якості засвоєння навчального 

матеріалу та виконання індивідуальних завдань відповідно до робочої програми 

навчальної дисципліни. Поточний контроль проводиться за кожною вивченою 

темою шляхом усного чи письмового опитування. Результати поточного 

контролю оцінюються за чотирибальною шкалою.  

Критерії поточного оцінювання студентів за національною шкалою подано 

у таблиці 7.2. 

Таблиця 7.2. 

7.2. Критерії поточного оцінювання знань студентів 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

5  

("відмінно") 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних/розрахункових завдань, використовуючи при 

цьому нормативну, обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі завдання. Студент здатен виділяти 

суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, 

аналізу, виявляти причинно- наслідкові зв’язки, формувати 

висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами і 

відомостями. 
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4  

("добре") 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому нормативну та обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

розрахункових/тестових завдань. Студент здатен виділяти 

суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, 

аналізу, виявляти причинно- наслідкові зв’язки, у яких можуть 

бути окремі несуттєві помилки, формувати висновки і 

узагальнення, вільно оперувати фактами та відомостями. 

3  

("задовільно") 

В цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових 

розрахунків, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки. 

2 

("незадовільно") 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових 

розрахунків, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань 

та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності, правильно вирішив окремі розрахункові/тестові 

завдання. Безсистемне відділення випадкових ознак 

вивченого; невміння робити найпростіші операції аналізу і 

синтезу; робити узагальнення, висновки. 

 

Результати екзаменаційного контролю оцінюються за 50 - бальною шкалою. 

Підсумкове оцінювання за результатами вивчення дисципліни здійснюється за 

100 бальною шкалою з урахуванням результатів поточного та екзаменаційного 

контролю. При цьому максимально 50 балів студент може отримати за 

результатами поточного оцінювання та 50 балів - за результатами складання 

екзамену. Для переведення результатів поточного контролю за чотирибальною 

шкалою у 50 - бальну шкалу використовується така формула: 

 

ПК =
𝟓𝟎 ∗ САЗ

𝟓
 , 

 

де ПК - результати поточного контролю за 50 - бальною шкалою;  

САЗ - середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок під 

час поточного контролю за чотирибальною шкалою.  

Результати поточного контролю можуть бути змінені за рахунок 

заохочувальних балів:  

- студентам, які не мають пропусків занять протягом семестру додається 2 

бали;  
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- за участь в університетських студентських олімпіадах, наукових 

конференціях додається 2 бали, за участь у таких же заходах на регіональному 

чи загальнодержавному рівні додається 5 балів;  

- за інші види навчально-дослідної роботи бали додаються за рішенням 

кафедри. 

7.2. Заочна форма навчання  

 

Підсумкове оцінювання результатів вивчення дисципліни здобувачами 

вищої освіти за заочною формою навчання здійснюється за 100 бальною шкалою 

з урахуванням результатів поточного контролю, екзаменаційного контролю та 

виконання індивідуального завдання у міжсесійному періоді. При цьому 

максимально ЗО балів студент може отримати за результатами поточного 

оцінювання, 50 балів - за результатами складання екзамену, 20 балів - за 

виконання індивідуального завдання у міжсесійному періоді. Для переведення 

результатів поточного контролю за чотирибальною шкалою у 30 - бальну шкалу 

використовується така формула: 

 

ПК =
𝟑𝟎 ∗ САЗ

𝟓
 , 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

 

1. Максим В.Л., Капітал підприємства: формування і використання: 

методичні рекомендації для виконання практичних завдань Львів, 2020. 80 с.  

2. Максим В.Л., Капітал підприємства: формування і використання: 

методичні рекомендації з практичних та самостійних робіт для студентів 

факультету економіки та менеджменту за напрямом підготовки 051 «Економіка». 

Львів, ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2020. 80 с.  

 

9. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Бізнес-планування підприємницької діяльності : навч. посіб. / 

З.С.Варналій та ін. Чернівці: Технодрук, 2019. 264 с.  

2. Бланк И.А. Управление формированием капитала. Київ: Ника-Центр, 

Эльга, 2002. 512 с. URL: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin056.htm (дата 

звернення: 21.04.2020). 

3. Бойчик І. М. Економіка підприємства: підручник. Київ: Кондор, 

2016. 378 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/ (дата звернення: 

21.04.2020). 

4. Ємець О. І., Основи підприємництва: навч. посіб. Івано-Франківськ: 

Лілея НВ, 2012. 147 с.  

5. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. Київ: Центр учбової 

літератури, 2009. 728 с. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/
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https://shron1.chtyvo.org.ua/Ivanilov_Oleksandr/Ekonomika_pidpryemstva.pdf (дата 

звернення: 21.04.2020). 

6. Основи підприємництва: підручник / За заг. ред. Н.В. Валінкевич. 

Житомир : ЖДТУ, 2019. 493 с. URL: 

https://mgu.edu.ua/docs/biblioteka/osnovi_pidp.pdf (дата звернення: 21.04.2020). 

7. Швиданенко Г. О., Шевчук Н. В. Управління капіталом 

підприємства: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2006. 440 с. 

8. Шевченко Л. С. Економіка підприємства: навч. посіб. Харків, 2011. 

208 с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2011/0019.pdf (дата 

звернення: 21.04.2020). 

 

Допоміжна 

 

1. Васюник Т. І. Амортизаційний складник у системі відтворення 

основного капіталу в зарубіжних країнах. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та 

світове господарство. 2018. Вип. 17 (1). С. 33–36. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_17%281%29__9 (дата звернення: 

21.04.2020). 

2. Грицино О.М., Бусленко К.В. Оптимізація структури капіталу 

підприємств України. Фінанси, облік і аудит. 2017. Вип. 1 (29), С. 77–97. URL: 

http://projects.dune-hd.com/bitstream/handle/2010/22869/77-

97.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 21.04.2020). 

3. Іщук С. О. Моделювання динаміки вартості основного капіталу 

виробничих підприємств. Економіка і прогнозування. 2015. № 1. С. 131–139. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2015_1_12 (дата звернення: 21.04.2020). 

4. Квасницька Р.С. Управління цільовою структурою капіталу 

підприємства. Автореф. дис на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук. Хмельницький, 2005. 19 с.  

5. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: 

навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2008. 520 с.  
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