
1. Назва модуля: Капітал підприємства: формування та використання. 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ВВ1.1.16_6 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 6 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 36 (лекцій – 18, практичних занять – 18). 
6. Лектор: Петренко Павло Степанович, кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні принципи оцінки вартості та амортизації активів 

підприємства; облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань. 
вміти: охарактеризувати оцінку вартості діючих основних фондів 

підприємства; використовувати комп’ютерну техніку та програмно-математичні 
комплекси для оцінки капіталу підприємства. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: економіка підприємства; економічний аналіз. 
10. Зміст модуля: 
Сутність і види капіталу. Оцінка, класифікація та структура основних фондів 

підприємства. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів. 
Ефективність відтворення та використання основних фондів. Структура, 
нормування та використання оборотних фондів підприємства. Оцінка вартості та 
амортизація нематеріальних активів. Формування та функції Власного капіталу та 
забезпечення зобов’язань. Формування та облік Статутного капіталу на 
державному підприємстві та акціонерному товаристві. Формування та облік 
майнового та резервного капіталу. Облік вилученого та неоплаченого капіталу на 
підприємствах. 

11. Рекомендована література: 
1. Бланк И.А. Управление использованием капитала. / И.А. Бланк – К: Ника-

Центр, 2012.- 512 с.  
2. Бланк И.А. Управление формированием капитала. / И.А. Бланк – К: Ника-

Центр, 2012.- 512 с.  
3. Євтушевский В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посібник. / 

В.А. Євтушевский – К.: Знання-Прес, 2012. – 317с.  
4. Дороніна М.С. Управління рухом оборотного капіталу підприємства: 

Монографія. / М.С. Дороніна, Л.С. Мартюшева, Д.А. Горовий – Х.: ХНАДУ, 2009. – 
196 с.  

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

6. Горовий Д.А. Капітал підприємства. Навчально-методичний посібник у 
схемах та таблицях. / Д.А. Горовий, К.О. Федотова – Х.: ХНАДУ, 2009. – 84 с.  

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні, семінарські заняття, 
самостійна робота.  

13. Методи і критерії оцінювання:  
- Поточний контроль (80%) - усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
- Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


