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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади формування та відтворення 

підприємницького капіталу, сутність та складові елементи 

Сутність та категоріальний апарат «підприємницького капіталу». Теорії 

капіталу. Підходи до трактування сутності поняття «капітал». Основні 

характеристики категорії «капітал». Функції, джерела та класифікація 

підприємницького капіталу. Особливості ефективного використання капіталу 

підприємства як передумова забезпечення економічного зростання 

суспільства. Основні завдання управління капіталом підприємства. 

Структура механізму управління капіталом підприємства. 

Тема 2. Національна та міжнародна моделі руху підприємницького 

капіталу 

Основні етапи руху капіталу підприємства в процесі його кругообігу. 

Форми існування капіталу підприємства на різних етапах його кругообігу. 

Особливості управління формуванням капіталу підприємства. Теоретичні 

концепції структури капіталу. Характеристика міжнародних моделей руху 

підприємницького капіталу. Основні проблеми світової економіки: політичні, 

економічні, соціальні.  

Тема 3. Теорії та моделі економічного зростання (класична, 

кейнсіанська, неокласична та неокейнсіанська) 

Система факторів економічного зростання: теоретико-методологічний 

аспект. Класифікація факторів економічного зростання. Екзогенні та 

ендогенні фактори економічного зростання. Основні теорії економічного 

зростання: неокейнсіанство, неокласицизм, інституціоналізм. Неокласична 

модель економічного зростання Р. Солоу. Теорії економічного зростання та 

інвестиції у їх сучасний розвиток. Екстенсивний та інтенсивний типи 

економічного зростання. Особливості забезпечення економічного зростання 

України на сучасному етапі. Сучасний тип економічного зростання. Сучасна 

НТР. 

Тема 4. Теорія економічного розвитку Шумпетера. Модель Солоу 

Еволюція теоретичних підходів до інноваційного розвитку в 

економічній науці. Внесок світової економічної думки в теорію економічного 

розвитку. Інноваційні теорії економічного розвитку Кондратьєва та 

Шумпетера. Основні положення хвилеподібності теорії інновацій 

Кондратьєва. Інноваційна теорія економічного розвитку Шумпетера. 

Неошумпетерські погляди науковців на теорії економічного розвитку. Теорії 

Г. Менша, М. Фрідмена, Я. Ван Дейна. Золоте правило економічного 

розвитку Солоу.  

Тема 5. «Золоте правило» економічного зростання 

Сутність золотого правила економічного зростання підприємства. Різні 

варіації золотого правила економічного зростання підприємства. 

Альтернативні моделі економічного зростання підприємства. Недоліки 

сучасних моделей економічного зростання підприємства та особливості 
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застосування даних моделей. Основні положення формування моделі 

економічного зростання підприємства. 

Тема 6. Методи фінансової оцінки підприємницького капіталу та 

особливості їх впровадження 

Основні підходи до оцінювання вартості джерел формування капіталу. 

Основні чинники, що впливають на вибір схеми фінансування і конкретних 

джерел формування капіталу створюваного підприємства. Визначення 

вартості елементів (джерел) позикового капіталу підприємства. Визначення 

вартості елементів (джерел) власного капіталу підприємства. Механізм 

управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу. Складові 

фінансового левериджу. 

Тема 7. Методологія оцінки інвестиційних проектів, заснованих на 

підприємницькому капіталі 

Особливості розробки інвестиційних проектів. Етапи інвестиційного 

проектування. Особливості здійснення політики формування власних 

фінансових ресурсів. Форми існування власного капіталу на діючому 

підприємстві. Форми і джерела функціонування власних фінансових 

ресурсів. Етапи управління залученням позикового капіталу. Основні цілі 

залучення позикових засобів підприємствами. Характеристика основних 

методів та підходів до оцінки інвестиційних проектів. Ієрархія підходів до 

обґрунтування інвестиційних рішень. 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння матеріалу в час, вільний від 

обов’язкових занять без участі викладача. При вивченні дисципліни 

рекомендується проведення самостійної роботи за такими напрямками: 

- засвоєння теоретичного матеріалу (що передбачає опрацювання 

лекцій, навчальної літератури, спеціальних джерел інформації, ресурсів 

мережі Internet, аналітичних та статистичних матеріалів діяльності 

функціонування організацій); 

- пошук відповідей та розв’язання навчальних завдань для самостійної 

роботи студентів. 

Самостійна робота над вивченням дисципліни «Підприємницький капітал в 

системі економічного зростання суспільства» здійснюється у таких формах: 

1. Опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу. 

2. Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання. 

3. Підготовка до виступу на семінарському занятті з проблемних питань. 

4. Написання конспектів наукових та навчальних текстів. 

5. Підготовка анотованих звітів наукових статей за темою семінарського 

(практичного) заняття. 

6. Виконання індивідуальних завдань в рамках підготовки до семінарського 

(практичного) заняття. 

7. Теоретичні питання для самостійного вивчення дисципліни і для вибору 

теми написання реферату. 

8. Виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання. 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади формування та відтворення 

підприємницького капіталу, сутність та складові елементи 

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1.Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

2. Фінансова, операційна та інвестиційна діяльність підприємства. 

 

Перелік інформаційних джерел для повнішого вивчення теми: 

1. Капітал підприємства: оцінка та аналіз: навч.посіб. / укл.  Є.В. Мішенін, 

О.М.Ковалева. Суми: ВВП «Мрія», 2016. 387 с. 

2. Куц Л. Л. Капітал підприємства: формування та використання. Курс 

лекцій. Тернопіль: Інфотехцентр, 2010. С. 99-124. 

3. Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері 

[текст]: навч. посіб. / Г.І. Базецька, Л.Г. Суботовська, Ю.В. Ткаченко; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2012. 292 с. 

4. Манн Р.В. Стратегія економічного розвитку: держава, регіон, підприємство 

[моногр.] колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 

томах. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015.  Т.1.416 с. 

5. Воронкова В. Г. Основи підприємництва: теорія та практикум: навч. посіб. 

К.: Ліра-К, 2014. 455 с. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрити сутність капіталу підприємства. 

2. Охарактеризувати види капіталу за найбільш важливими 

класифікаційними ознаками. 

3. Визначити функції, джерела та класифікацію підприємницького капіталу. 

Перерахувати особливості ефективного використання капіталу підприємства 

як передумова забезпечення економічного зростання суспільства. 

 

 

Тема 2. Національна та міжнародна моделі руху підприємницького 

капіталу 

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

2. Фінансова, операційна та інвестиційна діяльність підприємства. 
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Перелік інформаційних джерел для повнішого вивчення теми: 

1. Причепа І.В. Теоретичні засади управління активами підприємства / 

І.В. Причепа, Н.В. Кравець. Економічний простір. 2012. № 60. С. 249-257. 

2. Шифріна Н.І. Класифікація активів підприємства за рівнем ліквідності. 

Економіка підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 

2011. № 34. С. 348-350. 

3. Коваленко І.В. Розвиток класифікації фінансових активів до запитів 

бухгалтерського обліку. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми 

управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: 

НТУ «ХПІ». 2013. № 52 (1025). С. 57-64. 

4. Казачков І. О., Даньченко О. Е. Напрямки удосконалення процесу 

управління оборотними коштами підприємства. Економічний вісник 

Запорізької державної академії. Запоріжжя: Запорізька державна 

інженерна академія, 2014. Вип. 7. С. 136–143. 

5. Селезень О.М. Обґрунтування джерел формування оборотних коштів 

підприємства. Вісник Сумського нацiонального аграрного унiверситету. 

Сер. "Фінанси і кредит" / Сумський національний аграрний університет. 

Суми, 2014. № 1. С. 95. 

6. Федорова В.А. Оцінка ефективності управління необоротними активами 

підприємства / В. А. Федорова, О. К. Булигіна. Економічний простір. 2016. 

№ 112. С. 177-185. 

7. Архієреєв С.І., Жмінька Л.А. Визначення економічної сутності оборотних 

коштів та джерел їх формування. Вісник НТУ «ХПІ». Х.: НТУ «ХПІ». 2013. 

№ 21 (994). С. 171-178. 

8. Косова Т.Д. та ін. Організація і методика економічного аналізу: навч. 

посіб. / Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко та ін. К.: Центр учбової 

літератури, 2012. 528 с. 

9. Миронова В.В. Роль оборотних активів у забезпеченні фінансової стійкості 

підприємства. Управління розвитком. 2012. №1 (122). С. 109-112. 

10. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств: навч. посіб. К.: Знання, 2012. 341 с. 

 

Питання для самоконтролю: 

1.Охарактеризувати основні етапи руху капіталу підприємства в процесі його 

кругообігу. 

2.Дослідити особливості управління формуванням капіталу підприємства. 

3.Охарактеризувати міжнародні моделі руху підприємницького капіталу. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673447
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Тема 3. Теорії та моделі економічного зростання 

 (класична, кейнсіанська, неокласична та неокейнсіанська) 

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

2. Фінансова, операційна та інвестиційна діяльність підприємства. 

3. Визначення факторів економічного зростання залежно від трансформації у 

рамках системи. 

 

Перелік інформаційних джерел для повнішого вивчення теми: 

1. Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері 

[текст]: навч. посіб. / Г. І. Базецька, Л. Г. Суботовська, Ю. В. Ткаченко; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2012. 292 с. 

2. Капітал підприємства: оцінка та аналіз: навч. посіб. / укл.  Є.В. Мішенін, 

О.М. Ковалева. Суми: ВВП «Мрія», 2016.     387 с. 

3. Куц Л.Л. Капітал підприємства: формування та використання. Курс лекцій. 

Тернопіль: Інфотехцентр, 2010. С. 99-124. 

4. Воронкова В.Г. Основи підприємництва: теорія та практикум: навч. посіб. 

К.: Ліра-К, 2014. 455 с. 

5. Близнюк О.П., Горпинченко А.П. Класифікація формування фінансових 

ресурсів підприємства. Вісник Міжнародного Слов’янського університету: 

«Економічні науки» Том XV. Харків, 2012. №2. С. 52-58. 

6. Куліченко Ю.Л. Фінансові ресурси підприємства та їх оптимізація. 

Молодіжний вісник УАБС НБУ, Серія «Економічні науки». 2013. № 4 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://bulletin.uabs.edu. 

ua/../B726B86443B5FFB6C3. 

7. Григораш Т. Ф., Губенко Я. Я., Панич К. В. Формування джерел 

фінансових ресурсів підприємства та управління ними. Молодий вчений. 

2014. № 11 (14). С. 54-56. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Систематизувати фактори економічного зростання: теоретико-

методологічний аспект. 

2. Охарактеризувати основні теорії економічного зростання 

3. Дослідити теорії економічного зростання та інвестиції у їх сучасний 

розвиток. 

4. Визначити особливості забезпечення економічного зростання України на 

сучасному етапі. 
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Тема 4. Теорія економічного розвитку Шумпетера. Модель Солоу 

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Сучасні інноваційні теорії економічного розвитку. 

2. Перспективи застосування золотого правила економічного розвитку Солоу 

у реаліях вітчизняної економіки. 

 

Перелік інформаційних джерел для повнішого вивчення теми: 

1. Капітал підприємства: оцінка та аналіз: навч. посіб. / укл.  Є.В. Мішенін, 

О.М. Ковалева. Суми: ВВП «Мрія», 2016. 387 с. 

2. Куц Л. Л. Капітал підприємства: формування та використання. Курс 

лекцій. Тернопіль: Інфотехцентр, 2010. С. 99-124. 

3. Кадацька А.М. Сутність власного капіталу підприємства. Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 

2014. Вип. 4. С. 153-156. 

4. Готв’янська В.В. Методологічні основи управління власним капіталом на 

підприємстві. Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні 

науки. 2013. №4. С. 217-224. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Дослідити еволюцію теоретичних підходів до інноваційного розвитку в 

економічній науці. 

2. Охарактеризувати інноваційні теорії економічного розвитку Кондратьєва 

та Шумпетера. 

3. Проаналізувати неошумпетерські погляди науковців на теорії 

економічного розвитку. 

4. Розглянути золоте правило економічного розвитку Солоу. 

 

Тема 5: «Золоте правило» економічного зростання 

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Економічна сутність оцінки вартості капіталу підприємства. 

2. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

 

Перелік інформаційних джерел для повнішого вивчення теми: 

1. Капітал підприємства: оцінка та аналіз: навч. посіб. / укл.  Є. В. Мішенін, 

О. М. Ковалева. Суми: ВВП «Мрія», 2016. 387 с. 

2. Куц Л. Л. Капітал підприємства: формування та використання. Курс 

лекцій. Тернопіль: Інфотехцентр, 2010. С. 99-124. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669302:%D0%95%D0%BA.%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669302:%D0%95%D0%BA.%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4.
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3. Воронкова В. Г. Основи підприємництва: теорія та практикум: навч. посіб. 

К.: Ліра-К, 2014. 455 с. 

4. Рибіцька А.В. Переваги та недоліки залучення позикового капіталу в 

фінансово-господарську діяльність підприємств [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.bsfa.edu.ua/PDF5/rybitska.pdf. 

5. Куліченко Ю.Л. Фінансові ресурси підприємства та їх оптимізація. 

Молодіжний вісник УАБС НБУ, Серія «Економічні науки». 2013. №4 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://bulletin.uabs.edu. 

ua/../B726B86443B5FFB6C3. 

6. Григораш Т. Ф., Губенко Я. Я., Панич К. В.Формування джерел 

фінансових ресурсів підприємства та управління ними. Молодий вчений. 

2014. №11 (14). С. 54-56. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрити сутність золотого правила економічного зростання підприємства. 

2. Визначити альтернативні моделі економічного зростання підприємства. 

3. Перерахувати недоліки сучасних моделей економічного зростання 

підприємства та особливості застосування даних моделей. 

 

  

http://www.bsfa.edu.ua/PDF5/rybitska.pdf
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 ПОТОЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧА 

 

Поточний контроль здійснюється у наступних формах: оперативний 

контроль на лекційних, семінарських, практичних заняттях; тестування; 

перевірка та прийом домашніх практичних завдань та рефератів. Наприкінці 

вивчення кожного модуля на практичних заняттях проводиться модульний 

контроль знань здобувачів. При цьому оцінюються знання і уміння, набуті 

після опанування навчального матеріалу (модуля). 

 

Для здобувачів денної форми навчання 

Вид навчальної роботи 

Кількість 

балів 

максимум 

Постійна частина  

Виконання практичної роботи №1 (тестування – 8 б., опитування – 4 б., 

доповіді – 4 б.) 

Виконання практичної роботи №2 (опитування – 10 б., доповіді – 10 б.) 

Виконання практичної роботи №3 (опитування – 10 б., доповіді – 10 б.) 

Виконання практичної роботи №4 (опитування – 10 б., доповіді – 10 б.) 

Виконання практичної роботи №5 (опитування – 10 б., доповіді – 10 б.) 

Виконання практичної роботи №6 (тестування – 8 б., опитування – 4 б., 

доповіді – 4 б.) 

Виконання практичної роботи №7 (тестування – 8 б., опитування – 4 б., 

доповіді – 4 б.) 

9 

 

9 

8 

8 

8 

9 

 

9 

Додаткова частина 

Підготовка та захист реферату за індивідуальною темою 10 

Участь у Днях студентської науки 20 

Участь в науковій конференції  за темою дисципліни 20 

ЗАЛІК 40 

ПІДСУМКОВА СЕМЕСТРОВА ОЦІНКА 100 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 до самостійної роботи з дисципліни 

«Підприємницький капітал 

 в системі економічного зростання суспільства» 
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