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1. Загальна інформація
Тип дисципліни - вибіркова
Мова викладання - українська
Навчальна дисципліна викладається на 4 курсі у 8 семестрі денної форми навчання
та на 5 курсі у 10 семестрі заочної форми навчання
Кількість кредитів - 3, годин - 90
Аудиторні заняття, годин:
денна
заочна
Самостійна робота, годин

всього
30
14
Денна - 60

лекції
14
8

практичні
16
6
Заочна - 76

Розклад занять
2. Анотація навчальної дисципліни
Для початку будь-якої діяльності необхідно мати початковий капітал. Різні форми
власності та організаційно-правових форм мають власні підходи до формування
початкового капіталу. По-перше, це статутний або пайовій капітал, В якій формі він
створюється, в матеріальній, нематеріальній або грошевій. Це важливо для подальшого
управління капіталом.
По-друге,наскільки достатнє власного капіталу для розвитку підприємства. Яким
чином формувати позиковий капітал, його види, форми. По-третє, як оптимізувати
співвідношення власного та позикового капіталу для досягнення
мети розвитку
підприємства, тобто питання формування механізму управління капіталом підприємства
3. Мета навчальної дисципліни
Предметом вивчення
навчальної дисципліни «Капітал підприємства:
формування та використання», передбачає оволодіння знаннями й навичками у час,
вільний від обов’язкових навчальних занять, є самостійна робота студента. Методичні та
теоретичні матеріали з курсу формують у студенті поняття і механізми оволодінні
навичками практичного застосування отриманих знань. Вивчення сутності капіталу як
економічної категорії, особливості його формування та напрямки використання, а також
методи визначення вартості складових капіталу та показників ефективності його
використання. В результаті вивчення курсу студенти повинні:

Знати: основні економічні категорії, теоретичні аспекти оцінки стану, руху,
ефективності використання та відтворення основного та оборотного капіталу, основні
джерела та способи залучення капіталу, способи визначення вартості капіталу, джерела і
способи залучення позикових коштів, особливості формування та використання прибутку
підприємства, методи оцінки ефективності використання власного та позикового капіталу.
Вміти:: оцінювати стан, рух, ефективність використання та відтворення основного
та оборотного капіталу підприємства, оцінювати структуру капіталу та визначати рівень
ефективності використання власного і позикового капіталу, обирати найбільш
перспективні напрямки розвитку підприємства в контексті оптимізації структури капіталу
та підвищення ефективності його використання.
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною
5. Зміст навчальної дисципліни
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси
Види контролю: вхідний, поточний, підсумковий (диференційний залік).
Нарахування балів
Інформаційні ресурси
7. Політика навчальної дисципліни
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з
урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».
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