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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на вивчення концептуальних, теоретичних та методологічних засад капіта-
лізації економіки на мікро, мезо та макро рівні.  

Мета  

Мета – сформувати у здобувачів систему знань з основ теорії та методології про: сутність і фор-
ми явища капіталізації, класичне та сучасне розуміння поняття «капітал», методи оцінки стану 
та процесу капіталізації на мікро, мезо та макро рівні, управління рівнем капіталізації підпри-
ємств, вплив капіталізації на конкурентоспроможність п-організацій. Сформувати у здобувачів 
ступеня доктора філософії навички постановки наукових завдань як на теоретичному, так і на ем-
піричному рівнях, а також вміння застосовувати набуті знання у дослідницькій діяльності. 

Формат 
Лекції, мультимедійні лекції, консультації, робота в Інтернет - мережі, складання графічних схем і 
таблиць, обробка фахових наукових праць, написання есе і наукових тез (статей) по напряму навча-
льної дисципліни та дисертації,  участь у наукових конференціях. Підсумковий контроль – залік. 

Результати  
навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 
знати: 
- категорії, форми, проблеми, механізми капіталізації економіки України та методи її управління; 
- сутність та основні форми капіталізації економіки; 
- фактори зовнішнього середовища, які впливають на капіталізацію економіки; 
- стан та тенденції капіталізації економіки України, її регіонів та галузей; 
- основні проблеми капіталізації економіки та шляхи їх вирішення; 
- класичне та сучасне розуміння поняття «капітал»; 
- методи оцінки стану та процесу капіталізації економіки; 
- методи управління рівнем капіталізації економіки;  
- вплив капіталізації економіки на її конкурентоспроможність; 
вміти:  
- проводити системний аналіз процесів капіталізації економіки, які відбуваються в умовах сучасних 
економічних відносин в Україні та світі; 
- проводити аналіз структури капіталу економіки України; 
оцінювати вплив капіталізації економіки на її конкурентоспроможність; 
- проводити аналіз стану капіталізації економіки в регіональному та галузевому аспекті; 
- використовувати різні методи й інструменти щодо оцінки стану та процесу капіталізації еконо-
міки; 



 

- проводити дослідження стану та процесу капіталізації економіки; 
- збирати та використовувати статистичний матеріал для проведення аналізу щодо стану та 
процес капіталізації економіки; 
- прогнозувати тенденції капіталізації економіки; 
- аналізувати проблеми капіталізації економіки; 
- самостійно працювати з великими масивами різноманітної інформації, відслідковувати при цьому голо-
вні тенденції капіталізації економіки; 
- формулювати рекомендації щодо врахування стану та тенденції капіталізації економіки при розробці 
програмних та інших нормативних документів органів влади Україні; 
- здійснювати аналіз та критичне оцінювання сучасних підходів до управління капіталізації еконо-
міки України; 
- визначати основні напрями, механізми та інструменти капіталізації економіки України. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі набувають такі компетентності: 
загальні компетентності – здатність розв’язувати складні проблеми і задачі у сфері капіталізації 
економіки, аналізувати явище капіталізація економіки в контексті стан, процес та відносини, ро-
зуміти сутність різних видів капіталу (фізичний, людський, соціальний, природний, нематеріальні 
активі та ін.), особливості їх взаємодїі, відповідність між елементами продуктивних сил та вида-
ми капіталу, зрозуміле донесення власних знань, пояснень та висновків. 
фахові компетентності - здатність використовувати теоретичні засади капіталізації в процесі 
аналізу економіки, застосовувати сучасні методи оцінювання капіталізації на макро, мезо та мікро 
рівнях,розробляти пропозиції щодо удосконалення інституціонального забезпечення механізмів 
управління та регулювання капіталізацією та її впливу на конкурентоспроможність підприємств, 
регіонів та країни. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 16 год., самостійна ро-
бота – 102 год. 

Вимоги викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися 
етики поведінки та академічної доброчесності. Для проходження дисципліни необхідно працювати 
з навчальною та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. 
При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. З метою оволодіння необ-
хідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. 
Без особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 



 

 

Лекційний матеріал 
Лекція 1 Семантичний аналіз поняття «капітал» та його співвідношення з поняттям «багатство».  
Лекція 2 Концептуальна модель широкого розуміння капіталу 
Лекція 3 Капіталізація економіки: процес, стан, відношення, система 
Лекція 4 Структура капіталу підприємств згідно бухгалтерського обліку та «приховані активи» 
Лекція 5 Трансформаційні зміни фізичного капіталу підприємств в Україні 
Лекція 6 Основних засоби та оцінка її впливу на економічне зростання України та її регіонів 
Лекція 7 Поняття «людський капітал», його сутність та місце в системі економічних відносин 
Лекція 8 Методичні підходи до оцінки людського капіталу 
Лекція 9 Інвестиції у людський капітал та їхня віддача. 
Лекція 10 Соціальний капітал бізнес-організацій як каталізатор економічного розвитку 
Лекція 11 Сутність поняття «соціальний капітал», його джерела, структура та вплив на економічне зростання 
Лекція 12 Методологічні підходи до оцінки соціального капіталу  
Лекція 13 Підвищення ефективності державного управління як механізм нагромадження соціального капіталу 
Лекція 14 Методичні засади оцінки вартості бізнес-організацій на основі витратного підходу 
Лекція 15 Методичні засади оцінки вартості бізнес-організацій на основі доходного підходу 
Лекція 16 Методичні засади оцінки вартості бізнес-організацій на основі ринкового (порівняльного) підходу 

  Практичний матеріал 
Практичне заняття 1 Капітал як домінанта розвитку економіки 
Практичне заняття 2 Структура капіталу підприємств 
Практичне заняття 3 Валова додана вартість та капіталізація  
Практичне заняття 4 Відтік капіталу та його вплив на економічний розвиток  
Практичне заняття 5 Інвестиції та їх вплив на економічний розвиток регіонів 
Практичне заняття 6 Фізичний та людський капітал  
Практичне заняття 7 Соціальний капітал  
Практичне заняття 8 Оцінка вартості підприємств 

 



 

Самостійна робота 
Основні питання 

1. Капітал як домінанта розвитку економіки  
2. Продуктивні сили в контексті капіталу та капіталізації 
3. Семантичний аналіз поняття «капітал» та його співвід-

ношення з поняттям «багатство» 
4. Види капіталу та їх класифікації 
5. Концептуальна модель широкого розуміння капіталу 
6. Капіталізація як процес, стан, відношення та система 
7. Показники оцінки капіталізації  
8. Структурна модель явища капіталізації 
9. Структура капіталу підприємств та його оцінка 
10. Структура капіталу бізнес-організацій згідно бухгалтер-

ського обліку 
11. Прихований капітал підприємств 
12. Інтелектуальний капітал  
13. Трансформаційні зміни фізичного капіталу в Україні 
14. Поняття «фізичний капітал» та система його обліку 
15. Оцінка основних засобів в Україні 
16. Фондовіддача основного капіталу та оцінка її впливу на 

економічне зростання України та її регіонів 
17. Амортизація та індексація як механізми відтворення ос-

новних засобів  

18. Шляхи прискорення нагромадження та оновлення 
основних засобів 

19. Поняття «людський капітал», його сутність та мі-
сце в системі економічних відносин 

20. Методичні підходи до оцінки людського капіталу  
та їх порівняльний аналіз 

21. Інвестиції у людський капітал та їхня віддача. 
22. Сутність поняття «соціальний капітал», його 

джерела, структура та вплив на економічне зростання 
23. Методологічні підходи до оцінки соціального капі-

талу  
24. Підвищення ефективності державного управління 

як механізм нагромадження соціального капіталу 
25. Методичні засади оцінки вартості підприємств на 

основі витратного підходу 
26. Методичні засади оцінки вартості підприємств на 

основі доходного підходу 
27. Методичні засади оцінки вартості підприємств на 

основі ринкового (порівняльного) підходу. 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
Ро

зп
од

іл
 б

ал
ів

 д
ля

 
оц

ін
ю

ва
нн

я 
ус

пі
ш

но
ст

і 
ас

пі
ра

нт
а 

Сума балів за всі види навчаль-
ної діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 

Н
ар

ах
ув

ан
ня

 б
ал

ів
 

Бали нараховуються за наступним співвід-
ношенням: 

 Відвідування лекцій - 20% семестрової 
оцінки; 

 Практична робота - 40% семестрової 
оцінки; 

 Самостійна робота -  40% семестрової 
оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 74-81 С 
64-73 D 

задовільно 60-63 Е 
35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
НОРМИАКАДЕМІЧНОЇЕТИКИ 

Аспірант повинен дотримуватися «Етичного Кодексу ІПРЕЕД НАНУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзич-
ливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з виклада-
чем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
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