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1. Загальна інформація 

Навчальна дисципліна викладається у другому семестрі   денна ф. навчання; першому 

семестрі   заочна ф. навчання 

 

Тип дисципліни Вибіркова 

Мова викладання українська 

Кількість кредитів – 4, годин – 120 

Форма навчання Денна Заочна 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції 
лабора-

торні 

прак-

тичні 
всього лекції 

лабора-

торні 

прак-

тичні 

спец. 051 40 20  20 10 6 - 4 

Самостійна робота, годин 80 110 

Форма підсумкового кон-

тролю 
іспит диф. залік 

Розклад занять  

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» є однією з 

фундаментальних дисциплін економічного циклу, яка спрямована на визначення 

закономірностей створення, функціонування та розвиток об’єднань підприємств.  

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання 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. 

Самостійна робота студентів включає знайомство з літературою, підготовку до 

практичних занять, виконання індивідуальних завдань. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

http://kaf.ep.onaft.edu.ua/about-us/stuff/
mailto:Tetiana_Kula@ukr.net
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1
http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/kulakovska/rp-ekonomika-i-organizaciya-diyaljnosti-kulakovska.pdf
http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/kulakovska/rp-ekonomika-i-organizaciya-diyaljnosti-kulakovska.pdf


5. Зміст навчальної дисципліни 

 

 

     6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

 

Види контролю: поточний; підсумковий: іспит  денної і диф. залік - заочної ф. н. 

спец. 051 

          

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». 

 

 

 

 
 

 Викладач  __ПІДПИСАНО_________  Тетяна КУЛАКОВСЬКА 

                   

 

 Завідувач кафедри ___ПІДПИСАНО_________   Олександр ПАВЛОВ  
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