
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Капітал: формування та використання 

2 Статус Вільного вибору 

3 Спеціальності Освітньо-професійна програма «Економіка бізнесу» 

спеціальності 051 «Економіка» 

4 Мова викладання Українська  

5 Семестр, в якому 

викладається 

8 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин 

(вказати окремо лекції, 

лабораторні заняття, 

практичні заняття, 

самостійна робота, тощо) 

 

3,0 кредити 

90 год  

(18 год – лекції,  

24 год – практичні заняття,  

50 год – самостійна робота) 

7 Форма підсумкового 

контролю та наявність 

індивідуальних завдань 

Залік   

8 Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кафедра прикладної економіки (кафедра ПЕК) 

9 Викладач, що планується 

для викладання (окремо 

по видах навантаження) 

завідувач кафедри ПЕК, к.е.н., доц. Бережницька Уляна 

Богданівна (лекційні заняття);  

асистент кафедри ПЕК Буй Юлія Вікторівна (практичні). 

10 Попередні вимоги для 

вивчення дисципліни 

(якщо доречно) 

Дисципліна опирається  на власну теоретико-методологічну 

базу, логіку та зміст, проте не зайвими будуть базові знання 

здобувачів вищої освіти з математики, економіки тощо.  

При цьому особливих попередніх вимог немає 

11 Перелік компетентностей, 

яких набуде студент після 

опанування даної 

дисципліни 

Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 1) Знати: економічну сутність і класифікацію 

капіталу; кругообіг капіталу; цілі, завдання й методичний 

інструментарій управління капіталом; методи оптимізації 

структури капіталу; механізми управління формуванням 

власного і позикового капіталу підприємства; особливості 

управління використанням капіталу в операційній та іншій 

діяльності підприємства; 2) Вміти: визначати раціональну 

(оптимальну) структуру капіталу підприємства 

(співвідношення між власними і залученими коштами); 

розраховувати вартість окремих елементів капіталу; 

формувати загальну потребу підприємства в капіталі; 

визначати вартість чистих активів; розраховувати показники 

ефекту від використання капіталу. Отож, вивчення 

дисципліни забезпечує набуття таких  

 ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ:  

- здатність приймати обґрунтовані рішення,  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

- здатність бути критичним та самокритичним,  

- здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ:  

- здатність обґрунтовувати економічні рішення та основі 

розуміння закономірностей економічних систем і процесів 

та із застосуванням сучасного методичного інструментарію,  

- здатність самостійно виявляти проблеми економічного 



характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення,  

- здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і 

явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і 

змістовно інтерпретувати отримані результати,  

- здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 

економічних та соціально-трудових відносин 

12 Сфера реалізації 

компетентностей в 

майбутній професії 

Здобувач вищої освіти зможе: оцінювати та аналізувати 

показники, що відображають різні аспекти формування та 

використання капіталу на прикладі підприємства; управляти 

процесом формування капіталу новостворюваного 

підприємства та в процесі розвитку бізнесу; управляти 

використанням капіталу в операційній та іншій діяльності. 

Вивчення даного курсу забезпечує результати навчання:  

1. Застосовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття 

управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади).  

2. Використовувати професійну аргументацію для 

донесення інформації, ідей, проблем та способів їх 

вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності.  

3. Проводити аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності. 

4. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

5. Визначати та планувати можливості особистого 

професійного розвитку. 

13 Особливості навчання на 

курсі 

Курс умовно поділено на 2 модулі: перший модуль (тут 

йдеться про 4 перші теми) стосується формування капіталу 

підприємства, другий модуль (а це 2 наступні теми) – його 

використання на підприємстві. Всього – 6 змістовних тем.  

Розподіл балів для денної форми навчання: 60 балів 

здобувач зможе отримати на практичних заняттях, 40 балів – 

за здачу лекційного матеріалу (колоквіуму). 

Дисципліна передбачає розв’язок цікавих задач, які 

мають прикладний характер, моделювання практичних 

ситуацій. Містить також інтерактивні завдання, тести тощо.  

14 Стислий опис дисципліни Модуль 1. Теоретичні основи формування капіталу. 

Вартість капіталу та оптимізація структури капіталу. 

Особливості формування капіталу підприємства, що 

створюється. Політика формування власного та залучення 

позикового капіталу.  

Модуль 2. Теоретичні та методичні основи використання 

капіталу. Особливості використання капіталу в операційній 

діяльності підприємства. 

15 Кількість студентів, які 

можуть одночасно 

навчатися (мін-макс) 

3-200 

 


