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1. Пояснювальна записка
1.1 Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності
об’єднань підприємств» є формування системи спеціальних знань та навичок з
економіки та організації діяльності об’єднань підприємств та розвиток на цій основі
економічного мислення, спрямованого на пошук шляхів підвищення ефективності
суб’єктів господарювання.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати :
закономірності функціонування та розвитку об’єднань підприємств,
законодавчі акти, що регламентують діяльність об’єднань в Україні та світі, основи
формування господарських зв’язків та економічних результатів діяльності об’єднань
підприємств.
вміти :
обґрунтовувати доцільність створення об’єднань підприємств різних
організаційно-правових форм,аналізувати резерви підвищення ефективності
об’єднань підприємств.
Програма вивчення дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань
підприємств» складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурнологічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою «Економіка
підприємства» підготовки магістра за спеціальністю 051 «Економіка».
1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Економіка та організація
діяльності об’єднань підприємств» здобувач вищої освіти отримує наступні
програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в
Стандарті вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» й освітньо-професійній
програмі «Економіка підприємства» підготовки магістрів.
Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК6. Здатність розробляти та управляти проєктами.
ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
ФК2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною
мовою.
ФК5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та
людського розвитку.
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ФК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та
розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання,
беручи до уваги наявні ресурси.
ФК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного
розвитку суб’єктів господарювання.
ФК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки
управлінських рішень.
ФК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціальноекономічних систем.
ФК11*. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки,
здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове
забезпечення.
Програмні результати навчання:
ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань
розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної
діяльності.
ПРН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
ПРН11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціальноекономічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та
процесів.
ПРН13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки
управлінських рішень.
ПРН14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних
систем.
1.3 Міждисциплінарні зв’язки
Попередні: «Економіка підприємства», «Економічна діагностика», «Економіка
інвестиційних проектів».
Наступні: «Проєкти розвитку компаній», «Конкурентоспроможність
підприємства».
1.4 Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЕКТС
Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому семестрі –
денна форма навчання; у першому семестрі – заочна форма навчання. Кількість
кредитів – 4, годин – 120.
Аудиторні заняття, годин
денна
заочна
Самостійна робота, годин

Всього
40
10
Денна – 80

лекції
20
6

практичні
20
4
Заочна – 110
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2. Зміст навчальної дисципліни

1

Назва змістового модуля,
назва теми лекції та її короткий зміст

Кількість годин
Денна / заочна

№ лекції
Денна / заочна

2.1 Програма змістовних модулів:

2
3
Змістовний модуль 1. Загальна характеристика об’єднань підприємств
2/0,5
Тема 1. Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання
1/1
Поняття об’єднань підприємств, цілі та принципи об’єднання.
Організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Функції та компетенція
господарського об’єднання.
2/0,5
Тема 2. Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання
2/1
Спеціалізація як форма суспільної організації виробництва. Стандартизація
і уніфікація як напрями розвитку спеціалізації. Економічна ефективність
спеціалізованих підприємств.
Кооперування як форма тривалих виробничих зв’язків між підприємствами,
що спільно виготовляють продукцію. Показники кооперування.
Особливості й проблеми розвитку спеціалізації і кооперування підприємств
у сучасних умовах.
1/Тема 3. Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств
3/1
Державне регулювання корпоративного сектору економіки.
Управління державним корпоративним сектором економіки України.
2/1
Тема 4. Холдингова організація об’єднань підприємств
3-4/1
Поняття «холдингової компанії». Система управління холдинговою
компанією. Основні функції управління головної материнської компанії.
Класифікація основних типів систем управління великими корпоративними
системами холдингового типу. Функціонування і досвід роботи холдингів за
кордоном.
1/Тема 5. Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств
4/1
Характеристика
організаційно-управлінських
структур
об’єднань
підприємств. Види організаційних структур управління об’єднань підприємств.
Організаційні форми корпоративних структур.
Змістовий модуль 2. Регулювання діяльності об’єднань підприємств.
Особливості діяльності ПФГ, ТНК та стратегічних альянсів
1/0,5
Тема 6. Регулювання діяльності об’єднань підприємств
5/2
Організація внутрішньої системи управління. Регулювання основних
організаційно-економічних відносин. Регулювання господарсько-організаційних
структур. Регулювання фондів акціонерного товариства.
2/Тема 7. Організація циклу «Дослідження-виробництво» в об’єднаннях
підприємств
5-6 / 2
Форми організації інноваційного процесу. Внутрішньофірмові форми
організації інноваційного процесу. Організаційні форми зв’язку науки з
виробництвом. Організація пошукових і прикладних науково-дослідних робіт.
Організація дослідно-конструкторських та проектно-конструкторських робіт.
Організація процесу впровадження нововведень у виробництво і виходу на ринок.
Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.

1
6-7 /
2-3

8/3

9/3

10/3

Кількість годин
Денна / заочна

№ лекції
Денна / заочна
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Назва змістового модуля,
назва теми лекції та її короткий зміст

2
3
3/2
Тема 8. Фінансування об’єднань підприємств
Середовище фінансової діяльності об'єднань підприємств. Внутрішня
фінансова структура об'єднань підприємств. Теоретичні аспекти фінансової
діяльності об'єднань підприємств. Фінансові ризики об'єднань підприємств.
2/0,5
Тема 9. Особливості діяльності промислово-фінансових груп (ПФГ)
Загальна характеристика ПФГ. Економічні причини створення ПФГ.
Правові недоліки і переваги ПФГ. Загальна характеристика ПФГ.
2/0,5
Тема 10. Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації
Поняття, етапи розвитку міжнародного бізнесу та глобалізація
економічного розвитку. Характеристика ТНК як форми міжнародного
об’єднання. Організаційно-правові форми ТНК. Механізм діяльності ТНК:
структура управління, формування стратегії розвитку.
2/0,5
Тема 11. Стратегічні альянси підприємств
Фактори і мотиви розвитку транснаціональних альянсів. Форми
транснаціональних альянсів. Переваги створення транснаціональних альянсів на
прикладі міжнародних авіакомпаній.
Усього 20/6

Номер
модуля/
теми

Номер
заняття

2.2 Теми практичних занять

1/1

1

1/2

2

1/3

3

1/4

3

1/5

4

2/6

5

2/7

6

2/8

7-8

2/9

9

Теми практичних занять
Тема 1. Об’єднання підприємств як об’єкт
господарювання
Тема 2. Спеціалізація і кооперування підприємств
об’єднання
Тема 3. Державне регулювання діяльності об'єднань
підприємств
Тема 4. Холдингова організація об'єднань
підприємств
Тема 5. Організаційно-управлінські структури
об'єднань підприємств
Тема 6. Регулювання діяльності об'єднань
підприємств
Тема
7.
Організація
циклу «дослідженнявиробництво» в об'єднаннях підприємств
Тема 8. Фінансування об'єднань підприємств
Тема 9. Особливості діяльності промисловофінансових груп

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання
2

0,5

2

0,5

1

-

1

0,5

2

-

2

-

2

-

4

1

2

0,5

Номер
модуля/
теми

Номер
заняття
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2/10

9

2/11

10

Теми практичних занять
Тема 10. Глобалізація ринків і транснаціональні
корпорації
Тема 11. Стратегічні альянси підприємств
Всього годин

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання
1

0,5

1
20

0,5
4

2.3 Зміст самостійної роботи

№
з/п

Кількість
годин
Види навчальної діяльності

Опрацювання лекційного матеріалу
Підготовка до практичних занять
Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться
на лекції
4
Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань
4.1
Дослідження історії та сучасного розвитку головних форм
об'єднань підприємств в Україні.
4.2
Міжнародна класифікація об'єднань підприємств. Переваги
й недоліки основних елементів механізму функціонування
різних організаційно-правових форм діяльності.
4.3
Законодавчо-правові основи функціонування різних форм
об'єднань підприємств.
4.4
Особливості функціонування об'єднань підприємств в
Україні й за кордоном.
4.5
Аналіз особливостей сучасних процесів розвитку форм
організації
виробництва
(інтрапренерство,
лізинг,
франчайзинг, технополіси, технопарки та ін.).
4.6
Сучасні форми організації виробництва в об'єднаннях
підприємств України.
4.7
Світовий досвід розвитку спеціалізації та кооперації в
межах об'єднань підприємств.
4.8
Стратегічні напрямки розвитку горизонтальної та
вертикальної інтеграції діяльності об'єднань підприємств.
4.9
Державне регулювання та державна підтримка діяльності
об'єднань підприємств. Антимонопольне законодавство
України.
4.10 Особливості організації, управління та економічна основа
діяльності холдингової компанії.
4.11 Реалізація холдингового управління в Україні: проблеми,
прогнози, рішення.
4.12 Відмінності виробничої, загальної та організаційної
структур управління різних форм об’єднань підприємств.
1
2
3

денна
форма
навчання
10
10

заочна
форма
навчання
12
8

10

12

40

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№
з/п
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

5

Кількість
годин
Види навчальної діяльності

денна
форма
навчання

заочна
форма
навчання

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
80

23
110

Проблеми стратегічного планування в об’єднаннях
підприємств різних форм власності.
Порівняльний аналіз функцій управління об’єднаннями
підприємств різних форм власності.
Особливості побудови й тенденції розвитку організаційноуправлінських структур об'єднань підприємств.
Особливості регулювання різних видів діяльності, критерії
та оцінка рівня ефективності впливів через регулювання.
Аналіз альтернативних стратегій розвитку сучасних
об'єднань підприємств.
Маркетингова система управління та організації діяльності
сучасних корпорацій.
Цілі створення та сучасні форми організації комплексу
«дослідження-виробництво».
Зарубіжний і український досвід діяльності технопарків і
технополісів як сучасних форм організації поєднання
наукових досліджень з виробництвом.
Підготовка до підсумкового тестування
Разом з дисципліни

3. Критерії оцінювання результатів навчання
Види контролю: поточний, підсумковий (диф. залік – заочна форма; іспит –
денна форма).
Нарахування балів за виконання змістовного модулю
Оцінні бали
Види роботи, що підлягають
контролю

min

Форма навчання

денна
Сумарні
Кількість
бали
max
робіт,
одиниць
min
max
1 семестр

заочна
Сумарні
Кількість
бали
робіт,
одиниць min max

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика об’єднань підприємств
Робота на лекціях
3
5
4
12
20
1
3
Виконання
лабораторних
робіт
Робота на практичних
3
5
4
12
20
1
3
заняттях
Виконання індивідуальних
10
20
1
10
20
1
10
завдань

5
5
20

- 10 Оцінні бали
Види роботи, що підлягають
контролю
Опрацювання тем, не
винесених на лекції
Підготовка до лабораторних /
практичних занять
Проміжна сума

Форма навчання
денна
Сумарні
Кількість
бали
робіт,
одиниць
min
max

заочна
Сумарні
Кількість
бали
робіт,
одиниць min max

min

max

-

-

-

-

-

-

31

50

-

-

-

-

-

-

-

-

–

–

–

34

60

–

44

75

Модульний контроль 1
16
25
1
16
25
1
16
25
(колоквіум)
Контроль
результатів
10
15
1
10
15
дистанційного модулю
Рейтинг за творчі здобутки
студентів
Оцінка за змістовий модуль
60
100
60
100
1
Змістовий модуль 2. Регулювання діяльності об’єднань підприємств. Особливості діяльності
ПФГ, ТНК та стратегічних альянсів
Робота на лекціях
3
5
6
18
30
2
6
10
Виконання
лабораторних
робіт
Робота на практичних
3
5
6
18
30
1
3
5
заняттях
Виконання індивідуальних
завдань
Опрацювання тем, не
8
10
35
55
винесених на лекції
Підготовка до лабораторних /
практичних занять
Проміжна сума
–
–
–
44
70
–
44
70
Модульний контроль 2
16
20
1
16
20
1
16
20
(колоквіум)
Контроль
результатів
дистанційного модулю
Рейтинг за творчі здобутки
10
1
10
1
10
студентів
Оцінка за змістовий модуль
60
100
60
100
2
Разом з дисципліни
60…100
60…100
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4. Інформаційні ресурси
4.1 Основна література
1. Афанасьев Н. В. Управление развитием предприятия: монографія / Н.В.
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3. Гурченков О.П. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств:
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посіб. / О. О. Гиль. – К. : Ліра-К, 2015. – 248 с.
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9. Ковалевська К.А. Організаційно-економічна сутність формування механізму
управління холдинговою компанією / К.А. Ковалевська // Вісник МНТУ: зб. наук.
10. Ковальова Ю. Кластер як новий інструмент модернізації економіки [Текст]
/ Ю. Ковальова // Схід. – 2007. – № 5 (83). – С. 9-13.
11. Мельников А. М. Основи організації бізнесу: навч. посіб. / за заг. ред. А. М.
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І.А Павленко. – К.:КНЕУ, 2004. – 386 с.
14. Раевский С.В. Кластерные концепции организации структуры экономики
региона / С.В. Раевский, Ю.В. Винокуров // Региональная экономика: теория и
практика. – 2007. – № 5. – С. 15-20.
15. Стожок О.З. Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств: навч.
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України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : Вид-во ЖДТУ, 2013. – 306 с.
16. Тоцький В. І., Організаційний розвиток підприємства : навч. посіб. / В. І.
Тоцький, В. В. Лаврененко. – К. : КНЕУ, 2005. – 247 с.
17. Уманцев Г.В. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у
сучасній економіці / Уманцев Г.В. – К.: ВІРА-Р. – 2008.
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18. Фінанси різних форм бізнесу: навчальний посібник / [уклад.: Н. Г. Пігуль,
О.В. Люта]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської
справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 243 с.
19. Чепурда Л.М. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств /
Л.М. Чепурда. – К.: Професіонал, 2005. – 272с.
20. Щелкунов В.І. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств:
Підручник /В.І. Щелкунов, О.П. Овсак, О.М. Кириленко, З.В. Філатова, Н.Ю.
Кривицька; під загальною редакцією В.І.Щелкунова. – К.: НАУ, 2010. – 400 с
21. Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н.М. Яркіна – Київ:
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22. Чепурда Л.М. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств /
Л.М. Чепурда. – К.: Професіонал, 2005. – 272с.
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1. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50–51. – Ст. 384.
2. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. //
Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 49. – Ст. 682.
3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців» від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України – 2003. – №
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4. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 р. №
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5. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
від 30.10.1996 р. – № 475/96-ВР із змінами.
6. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 23.02.2006 р. № 1202XII із змінами.
7. Наказ Президента України від 3 вересня 2007 р. «Про Концепцію
вдосконалення державного регулювання господарської діяльності» // http:// rada.
gov.ua
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»:
«Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» // Наказ Мінфіну
від 07.07.99 р. № 163
9. Скрипюк О.В. Переваги та недоліки побудови франчайзингових систем в
Україні [Електронний ресурс] : електронне наукове фахове видання / Скрипюк О.В.
// Ефективна економіка. – 20.12.2011 р. – Режим доступу до журн.:
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=857
10. Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств: Інтерактивний
комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2007. – 100 с.
11. Електронний підручник з дисципліни «Економіка та організація діяльності
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4.3 Методичне забезпечення
Методичні матеріали
1. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань
підприємств» (частина 1) для студентів спеціальності 051 «Економіка» галузі знань
05 «Соціальні та поведінкові науки» ступеня «Магістр» денної та заочної форм
навчання / Укладач Т.А. Кулаковська. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 49 с.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань
підприємств» (частина 2) для студентів спеціальності 051 «Економіка» галузі знань
05 «Соціальні та поведінкові науки» ступеня «Магістр» денної та заочної форм
навчання / Укладач Т.А. Кулаковська. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 46 с.
3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка та організація
діяльності об’єднань підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» ступеня «Магістр» денної та
заочної форм навчання / Укладач Т.А. Кулаковська. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 29 с.
4. Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни
«Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів
спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
ступеня «Магістр» денної та заочної форм навчання / Укладач Т.А. Кулаковська. –
Одеса: ОНАХТ, 2018.
5. Завдання для модульного контролю знань з дисципліни «Економіка та
організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів спеціальності 051
«Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» ступеня «Магістр»
денної та заочної форм навчання / Укладач Т.А. Кулаковська.
6. Екзаменаційні білети з дисципліни «Економіка та організація діяльності
об’єднань підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка» галузі знань
05 «Соціальні та поведінкові науки» ступеня «Магістр» денної форми навчання /
Укладач Т.А. Кулаковська.
7. Залікові питання з дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань
підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05
«Соціальні та поведінкові науки» ступеня «Магістр» денної форми навчання /
Укладач Т.А. Кулаковська.

Мова
Укр.

Укр.

Укр.

Укр.

Укр.

Укр.

Укр.

4.4 Електронні ресурси
1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL:
http://www.nbuv.gov.ua/.
2. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua.
3. Офіційний сайт –законодавча база «Ліга». URL: www.liga.com.ua.
4. Веб-сторінка Верховної Ради України. URL: http://www.rada.kiev.ua.
5. Веб-сторінка Кабінету Міністрів України. URL: http://www.gov.ua.
6. Веб-сторінка Міністерства агропромислової політики України. URL:
http://www.minagro.kiev.ua.
7. Веб-сторінка Головного управління державного казначейства України. URL:
http://www.me.gov.ua/kaznach./plsq1/kaza.a.10.
8. Веб-сторінка Державного комітету статистики України. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua.

