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Вступ 
 

Дисципліна „ Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств” 

за освітньо-професійною програмою має статус нормативної. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

- СВО ОКХ (нормативна компонента) спеціаліста спеціальності 7.050107 

- “Економіка підприємства”, напряму підготовки 0501 - “Економіка і 

підприємництво”, 2007р. 

- СВО ОПП (нормативна компонента) спеціаліста спеціальності 7.050107 

- “Економіка підприємства”, напряму підготовки 0501 - “Економіка і 

підприємництво”, 2007р. 

- СВО ХНАМГ Навчальний план спеціаліста спеціальності 7.050107 - 

“Економіка підприємства”, напряму підготовки 0501 - “Економіка і 

підприємництво”, Харків, 2007р. 

Програма ухвалена кафедрою міської і регіональної економіки (протокол 

№ 1 від “ 29 ” 08 2008 р.) та Вченою радою факультету економіки і 

підприємництва (протокол № 6 від “ 29 ” 08 200 8 р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни - формування у студентів 

аналітичного творчого мислення шляхом опанування ними необхідних 

теоретичних знань з економіки і організації діяльності об’єднань підприємств, 

умінь та практичних навичок з методології та методики організації і проведення 

оцінки ефективності їх господарювання. 

 

1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні - закономірності функціонування і 

розвитку об’єднань підприємств. 

 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається вивчення 

даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 

дисципліну 

Мікроекономіка Стратегічне управління підприємством 

Макроекономіка Управління потенціалом 

підприємства 

Економіка підприємства Аналіз господарської діяльності 

Економічний аналіз Міжнародний менеджмент 

Міжнародна економіка Міжнародний менеджмент 

Мікроекономіка Переддипломна практика; 

Макроекономіка Дипломне проектування 

Економіка підприємства  

Державне регулювання економіки;;  

 Ціноутворення;   

Економічні ризики;   

Оподаткування підприємств  

Економіка і організація інноваційної 
діяльності 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

Модуль  -  Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств 

(4/144) 

 

ЗМ 1. Особливості організації, управління і регулювання діяльності об’єднань 

підприємств (2/72) 

 

Тема 1.1. Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання. 

Тема 1.2. Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання. 

Тема 1.3. Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств. 

Тема 1.4. Холдингова організація об’єднань підприємств. 

Тема 1.5 Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств 

Тема 1.6 Регулювання діяльності об’єднань підприємств. 
 

ЗМ 2. Інноваційна діяльність, фінансування, організація, правове забезпечення 

(2/72) 

 

Тема 2.1. Організація циклу «дослідження – виробництво» в об’єднаннях 

підприємств і наукових установах. 

Тема 2.2. Фінансування об’єднань підприємств. 

Тема 2.3. Особливості діяльності промислово-фінансових груп. 

Тема 2.4. Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації.  

Тема 2.5 Стратегічні альянси підприємств. 

 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

 
Вміння 

(за рівнями сформованості) та 
знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 
соціально-

виробнгича, 
соціально-побутова) 

Функції діяльності у 
виробничій сфері 
(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 
виконавська, 

технічна, інші) 
1 2 3 

Репродуктивний рівень 

1. Знати суть основних видів 
об’єднань підприємств і типи 
організаційно-управлінських 
структур. 

Виробнича 

Аналітична 
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Продовження табл. 

1 2 3 

2. Розуміти роль, значення та 
особливості спеціалізації та 
кооперації підприємств 
об’єднань. 

Виробнича 

Аналітична 

3. Розуміти роль і значення 
державного впливу на 
діяльність об’єднань 
підприємств. 

Виробнича 

4. Знати основні вимоги до 
організації діяльності науково-
виробничих об’єднань. 

Виробнича 

5. Знати інтерпретацію понять 
промислово-фінансових груп, 
транснаціональних корпорацій 
та стратегічних альянсів 
підприємств. 

Виробнича 

6. Знати предмет, зміст, об’єкт, 
суб’єкти і завдання оцінки 
результатів діяльності різних 
типів об’єднань підприємств. 

Виробнича 

Алгоритмічний рівень 
1. Вміти вибирати методологію 
аналізу об’єднань підприємства 
як системи, розроблювати та 
опрацьовувати його процедури. 
 

 
 

Виробнича 

 
 

Аналітична 

1.1 Установлювати мету і 
завдання аналізу, вибирати 
адекватні їм методики. 

1.2 опрацьовувати процедури 
аналізу з урахуванням 
конкретних умов 

1.3 Визначати інформаційну 
базу аналізу, способи її 
опрацювання, систематизації та 
подання. 

2.Вміти аналізувати ресурси, 
процеси і результати діяльності 
об‘єднань  підприємства 

Виробнича Аналітична 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 
1. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: Навч. посіб. / 

Чепурда Л.М., Бєляєва С.С., Плахотнікова М.В. та інш. Під загальн. ред. 
Л.М. Чепурди.  -  К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 272 с.  

2. Задихайло Д.В. та ін. Корпоративне управління: Навч. посіб.- Х.: 
„Ескапада”,2003.-688с. 

3. Кныш М.И. Стратегическое управление корпорациями. – М., 2002. 
4. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией:Учеб.для вузов.-М.: 

Русская Деловая Литература,1998.-768с. 
5. Методичні вказівки до практичних занять з курсу „ЕОДОП” 
6. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу  та виконання 

контрольної роботи з курсу  „ЕОДОП” 
7. Мировая экономика: Учебное пособие для вузов / Под ред. И.П. Николаевой. 

– 2-е изд. – М., 2000. – 575 с. 
8. Михасюк І.Р., Мельник А.Ф., Крупка М.І., Залога З.М. Державне 

регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН вищої 
школи  І.Р. Михасюка . –Львівський національний університет ім. І. Франка. 
Підручник. Друге видання, виправлене і доповнене.  – К.: Атіка, Ельга – Н, 
2000. – 592 с. 

9. Портер М. Международная конкуренция: Пер с англ. / Под ред. и с предисл. 
В.Д. Щетинина.- М.: Международные отношения, 1993.- 896 с. 

10. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних 
корпорацій: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1993. 

11. Транснаціональні корпорації: Навч. посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. 
Новицький та інші. – К.: Таксон, 2001. – 304 с. 

12. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ.  – М.: Аудит, 
ЮНИТИ, 1996. 

 
 
 

1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
 

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
Мета та завдання вивчення дисципліни - формування у студентів 

аналітичного творчого мислення шляхом опанування ними необхідних 
теоретичних знань з економіки і організації діяльності об’єднань підприємств, 
умінь та практичних навичок з методології та методики організації і проведення 
оцінки ефективності їх господарювання. 

 
Предмет вивчення у дисципліні - закономірності функціонування і 

розвитку об’єднань підприємств. 
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Модуль  -  Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств  
 

ЗМ 1. Особливості організації, управління і регулювання діяльності об’єднань 

підприємств  

 
Тема 1.1. Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання. 
Тема 1.2. Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання. 
Тема 1.3. Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств. 
Тема 1.4. Холдингова організація об’єднань підприємств. 
Тема 1.5 Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств 
Тема 1.6 Регулювання діяльності об’єднань підприємств. 

 

ЗМ 2. Інноваційна діяльність, фінансування, організація, правове забезпечення  

 
Тема 2.1. Організація циклу «дослідження – виробництво» в об’єднаннях 
підприємств і наукових установах. 
Тема 2.2. Фінансування об’єднань підприємств. 
Тема 2.3. Особливості діяльності промислово-фінансових груп. 
Тема 2.4. Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації.  
Тема 2.5 Стратегічні альянси підприємств. 

 
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины – формирование у студентов 
аналитического творческого мышления путем овладения ими необходимыми 
теоретическими знаниями экономики и организации деятельности объединений 
предприятий, умений и практических навыков по методологии и методики 
организации и проведения оценки эффективности их хозяйственной 
деятельности. 

Предмет изучения в дисциплине – закономерности функционирования и 
развития объединений предприятий. 

 
Модуль  -  Экономика и организация деятельности объединений 

предприятий 
 

СМ 1. Особенности организации, управления и регулирования деятельности 

объединений предприятий  

 
Тема 1.1. Объединение предприятий как субъект хозяйствования. 
Тема 1.2. Специализация и кооперирование предприятий объединения. 
Тема 1.3. Государственное регулирование деятельности объединений 
предприятий. 
Тема 1.4. Холдинговая организация объединений предприятий. 
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Тема 1.5 Организационно-управленческие структуры объединений 
предприятий 
Тема 1.6 Регулирование деятельности объединений предприятий. 

 

СМ 2. Инновационная деятельность, финансирование, организация, правовое 

обеспечение  

 
Тема 2.1. Организация цикла «исследование - производство» в объединениях 
предприятий и научных учреждениях. 
Тема 2.2. Финансирование объединений предприятий. 
Тема 2.3. Особенности деятельности промышленно-финансовых групп. 
Тема 2.4. Глобализация рынков и транснациональные корпорации.  
Тема 2.5 Стратегические альянсы предприятий. 
 

 
ECONOMICS AND ORGANIZATION OF ENTERPRISE ASSOCIATIONS 

ACTIVITY 
 

Goal and tasks of the discipline studying – forming of analytic creative 
thinking among the students by means of their mastering of necessary theoretic 
knowledge of economics and organization of enterprises associations activity, 
abilities and practical habits in methodology and organization methods as well as 
analysis carrying out of their economical activity efficiency.. 

The discipline subject – principles of functioning and development of 
enterprises associations. 

 
СМ 1. Specificities of organization, management and regulating enterprise 

association activity 

1.1 Enterprise association as an economic subject  
1.2 Specialization and cooperation of enterprises in association 
1.3. State regulation of enterprise association activity 
1.4. Holding organization of the enterprise association 
1.5 Organizational and management structures of enterprise associations  
1.6 Regulation of enterprise association activity 
 
СМ 2. Innovation activity, financing, organization, legal providing 

 
2.1. “Research – production” cycle organization in enterprise associations and 
scientific institutions 
2.2. Financing enterprise associations  
2.3. Peculiarities of industrial and financial groups’ activity 
2.4. Market globalization and transnational corporations 
2.5 Strategic alliances of enterprises 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 

Напрям 
(шифр, 

абревіатура) 

Всього, 
кредит/
/годин 

С
ем

ес
тр

 (
и

) 

Години 

Е
кз

ам
ен

 
(с

ем
ес

тр
) 

За
лі

к 
(с

ем
ес

тр
) 

А
уд

и
то

рн
і 

у тому числі 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
ро

бо
та

 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

П
ра

кт
и

чн
і,

 
се

м
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

К
он

тр
.р

об
 

К
Р

 

Р
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2.2. Зміст дисципліни 
 

Модуль  -  Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств 
(4/144) 

 
ЗМ 1. Особливості організації, управління і регулювання діяльності об’єднань 

підприємств (2/72) 

 
Тема 1.1. Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання 

Введення до курсу «Економіка й організація діяльності об’єднань 

підприємств».  Історія його становлення та розвитку. Зв’язок курсу з іншими 

економічними дисциплінами.  

Сутність об’єднань  підприємств. Види об’єднань  підприємств. 

Характеристика діяльності основних видів об’єднань  підприємств.  

Законодавча база функціонування об’єднань  підприємств  в Україні. 

Правові аспекти створення об'єднань підприємств. Права та обов’язки 

об’єднань  підприємств. Економічна, соціальна та інші види діяльності 

об’єднань  підприємств.  

 Дослідження історії та сучасного розвитку об’єднань  підприємств в 

Харківському регіоні та місті Харкові. Роль об’єднань  підприємств в умовах 

вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку.   
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Тема 1.2. Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання 

Економічна  сутність спеціалізації (розподілення)   підприємств 

об’єднань. Основні види спеціалізації, їх характеристика, особливості, переваги 

та недоліки у сучасних умовах господарювання.  

Кооперування підприємств об’єднань. Основні форми кооперування, їх 

особливості. Аналіз особливостей спеціалізації та кооперування  підприємств 

об'єднань у сучасних умовах в Україні.  

 

Тема 1.3. Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств 

Основні цілі та напрямки державного впливу на діяльність об’єднань  

підприємств. Форми державного регулювання  деяльності об’єднань  

підприємств.  

Узгодження діяльності об’єднань  підприємств з антимонопольним 

законодавством. Особливості державного регулювання різних типів об’єднань  

підприємств.  

 

Тема 1.4. Холдингова організація об’єднань підприємств 

Поняття холдинга.  Особливості  організації діяльності холдингової 

компанії. Економічні  основи діяльності холдингу. Особливості управління 

холдинговою організацією. Економічний та фінансовий аналіз діяльності 

підприємств холдингової компанії.  Аналіз та оцінка розвитку вітчизняних 

холдингових компаній.  

 

Тема 1.5 Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств 

Поняття організаційно-управлінських структур об’єднань  підприємств. 

Типи організаційно-управлінських структур, їх характеристика.  Особливості 

застосування різних видів організаційно-управлінських структур у різних 

типах об’єднань  підприємств.  

Аналіз організаційного рівня управління об’єднанням. Аналіз 

ефективності управлінських рішень.     
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Тема 1.6 Регулювання діяльності об’єднань підприємств 

Цілі, задачи та напрямки регулювання діяльності об’єднань  

підприємств. Особливості регулювання різних видів діяльності, у тому разі 

економічною, фінансовою, виробничою, науковою діяльністю. Аналіз 

інформаційних потоків в об’єднаннях підприємств. Повноваження 

регулюючих структур в різних типах об’єднань  підприємств. Критерії 

ефективності регулювання та оцінка рівня ефективності регулюючих  

впливів.    

 

ЗМ 2. Інноваційна діяльність, фінансування, організація, правове забезпечення 

(2/72) 

 
Тема 2.1. Організація циклу «дослідження – виробництво» в об’єднаннях 

підприємств і наукових установах 

Роль та місце науково-виробничих об’єднань  серед організаційних форм 

поєднання науки та виробництва. Поняття, структура, умови функціонування 

господарчого механізму науково-виробничого об’єднання. Організаційна 

структура управління науково-виробничим об’єднанням (НВО). 

Пропорційність підрозділів НВО. Продукція НВО, проблеми ії вартісної 

оцінки. Тривалість циклу «дослідження-виробництво» та шляхи його 

скорочення.  

Структура науково–виробничого персоналу та форми організації його 

праці. Основи оцінки ефективності НВО. Удосконалення матеріального 

стимулювання в ланцюгу «дослідження-виробництво». Джерела  фінансування  

НВО. Планування, контроль доходів та витрат НВО.  

 

Тема 2.2. Фінансування об’єднань підприємств 

Фінансова діяльність господарчих систем, її основні елементи.  

Організація фінансових служб об’єднань  підприємств. Особливості розподілу 

прибутку в різних типах об’єднань  підприємств. Формування фінансового 

плану об’єднань  підприємств, контроль за його виконанням. Джерела  
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фінансування об’єднань  підприємств.  Бюджетування діяльності   підприємств 

об’єднань як основа підвищення ефективності використання фінансових 

ресурсів.  

Особливості аналізу фінансового стану об’єднань  підприємств. Аналіз 

забезпеченості об’єднань  підприємств  власними обіговими коштами.   

 

Тема 2.3. Особливості діяльності промислово-фінансових груп 

Цілі і задачі створення та   функціонування промислово-фінансових 

груп (ПФГ). Роль ПФГ у  функціонуванні ринкової економіки.  Правова 

основа функціонування ПФГ в Україні. Особливості організації, управління 

та  регулювання  діяльності  ПФГ. Аналіз тенденцій розвитку ПФГ  в Україні 

та Харківському регіоні.    

 

Тема 2.4. Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації 

Сучасні тенденції глобалізації світових економічних процесів. 

Переваги та недоліки глобалізації ринків. Вплив глобалізації на економічний 

розвиток держав. Форми глобалізації ринків, аналіз сучасних масштабів 

глобалізації. Історія розвитку транснаціональних корпорацій (ТНК). Цілі і 

задачі створення та функціонування ТНК. Правова основа функціонування 

ТНК. Особливості організації, управління  та  регулювання діяльності  ТНК.  

 

Тема 2.5 Стратегічні альянси підприємств 

Цілі та задачі створення та функціонування стратегічних альянсів 

підприємств. Роль стратегічних альянсів підприємств у функціонуванні 

ринкової економіки. Правова основа функціонування стратегічних альянсів 

підприємств в Україні. Особливості організації, управління та регулювання 

діяльності  стратегічних альянсів. Аналіз тенденцій розвитку стратегічних 

альянсів підприємств в Україні та Харківському регіоні.    
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

Модулі 
та змістові модулі 

Всього, 
кредит/годин 

Форми навчальної роботи 
Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

Модуль – Економіка і 
організація діяльності 
об’єднань підприємств 

4 / 144 24 8 - 112 

ЗМ 1. Особливості організації, 
управління і регулювання 
діяльності об’єднань 
підприємств 

2 / 72 12 4 - 56 

ЗМ 2. Інноваційна діяльність, 
фінансування, організація, 

правове забезпечення 

2 / 72 12 4 - 56 

 
2.2.2. Лекційний курс 

Зміст 
Кількість годин 

7.050107 
Модуль – Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств 

ЗМ 1. Особливості організації, управління і регулювання діяльності 

об’єднань підприємств 

Тема 1.1. Об’єднання підприємств як суб’єкт 
господарювання 

2 

Тема 1.2. Спеціалізація і кооперування підприємств 
об’єднання 

2 

Тема 1.3. Державне регулювання діяльності об’єднань 
підприємств 

2 

Тема 1.4. Холдингова організація об’єднань підприємств 2 

Тема 1.5 Організаційно-управлінські структури об’єднань 
підприємств 

2 

Тема 1.6 Регулювання діяльності об’єднань підприємств 2 

Разом за ЗМ 1. 12 
ЗМ 2. Інноваційна діяльність, фінансування, організація, правове 

забезпечення 
Тема 2.1. Організація циклу «дослідження – виробництво» 
в об’єднаннях підприємств і наукових установах 

3 

Тема 2.2. Фінансування об’єднань підприємств 3 
Тема 2.3. Особливості діяльності промислово-фінансових 
груп 

2 

Тема 2.4. Глобалізація ринків і транснаціональні 
корпорації 

2 

Тема 2.5 Стратегічні альянси підприємств 2 

Разом за ЗМ 2. 12 
Всього 24 



 16 

2.2.3. Практичні (семінарські) заняття 

Зміст 
Кількість годин 

7.050107 
Модуль – Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств 

ЗМ 1. Особливості організації, управління і регулювання діяльності 

об’єднань підприємств 

Тема 1.1. Об’єднання підприємств як суб’єкт 
господарювання 

- 

Тема 1.2. Спеціалізація і кооперування підприємств 
об’єднання 

- 

Тема 1.3. Державне регулювання діяльності об’єднань 
підприємств 

- 

Тема 1.4. Холдингова організація об’єднань підприємств 2 
Тема 1.5 Організаційно-управлінські структури об’єднань 
підприємств 

- 

Тема 1.6 Регулювання діяльності об’єднань підприємств 2 

Разом за ЗМ 1. 4 
ЗМ 2. Інноваційна діяльність, фінансування, організація, правове 

забезпечення 
Тема 2.1. Організація циклу «дослідження – виробництво» 
в об’єднаннях підприємств і наукових установах 

- 

Тема 2.2. Фінансування об’єднань підприємств - 
Тема 2.3. Особливості діяльності промислово-фінансових 
груп 

2 

Тема 2.4. Глобалізація ринків і транснаціональні 
корпорації 

- 

Тема 2.5 Стратегічні альянси підприємств 2 

Разом за ЗМ 2. 4 
Всього 8 

 
 

2.2.4. Лабораторні роботи 
(навчальним планом не передбачені) 

 
 

2.2.5. Індивідуальні завдання 

За робочим навчальним планом передбачена контрольна робота для 

студентів заочної форми навчання. Тема роботи пов’язана з антимонопольним 

регулюванням діяльності об’єднань підприємств і виконується за методичними 

вказівками до виконання цієї роботи (Методичні вказівки №411). 

Обсяг – 32 години. 
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2.2.6. Самостійна навчальна робота студента 
 

Головне завдання самостійної роботи студентів полягає у набутті 

необхідних умінь і навичок роботи з рекомендованої літератури, монографій та 

наукових статей, вивчення нормативних актів, статистичних збірників, а також 

навчальними посібниками і методичними вказівками, вмінні розраховувати та 

узагальнювати дію виконаних розрахунків, у час, вільний від аудиторних 

занять. 

Специфічною формою самостійної роботи є виконання завдань поточного 

контролю, підготовку до екзамену тощо. 

 
Розподіл часу самостійної роботи 

Зміст 
Кількість годин 

7.050107 
Модуль – Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств 

ЗМ 1. Особливості організації, управління і регулювання діяльності 

об’єднань підприємств 

Тема 1.1. Об’єднання підприємств як суб’єкт 
господарювання 

8 

Тема 1.2. Спеціалізація і кооперування підприємств 
об’єднання 

8 

Тема 1.3. Державне регулювання діяльності об’єднань 
підприємств 

10 

Тема 1.4. Холдингова організація об’єднань підприємств 10 

Тема 1.5 Організаційно-управлінські структури об’єднань 
підприємств 

9 

Тема 1.6 Регулювання діяльності об’єднань підприємств 11 

Разом за ЗМ 1. 56 
ЗМ 2. Інноваційна діяльність, фінансування, організація, правове 

забезпечення 
Тема 2.1. Організація циклу «дослідження – виробництво» 
в об’єднаннях підприємств і наукових установах 

11 

Тема 2.2. Фінансування об’єднань підприємств 9 
Тема 2.3. Особливості діяльності промислово-фінансових 
груп 

11 

Тема 2.4. Глобалізація ринків і транснаціональні 
корпорації 

6 

Тема 2.5 Стратегічні альянси підприємств 19 

Разом за ЗМ 2. 56 
Всього 112 
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 

Види контролю та їх стислий зміст Розподіл балів, % 

Модуль - Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств 
Поточний контроль зі змістових модулів 

Разом за Модулем 60 
Підсумковий контроль з модулю 

Екзамен (письмовий) 40 
Всього за Модулем 100 

 
 

2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

Бібліографічні описи, Інтернет-адреси 
Теми, де 

застосовується 
 1 2 

 1. Основна література (підручники, навчальні 
посібники, інші видання) 

 

1. Портер М. Международная конкуренция: Пер с англ. 
/ Под ред. и с предисл. В.Д. Щетинина.- М.: 
Международные отношения, 1993.- 896 с. 

9, 10, 11 

2. Транснаціональні корпорації: Навч. посібник / В. 
Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та інші. – К.: 
Таксон, 2001. – 304 с. 

3, 4, 11 

3. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. 
Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посіб. – К.: 
Либідь, 1993. 

8, 11 

4. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с 
англ.  – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 

8, 11 

5. Економіка та організація діяльності об'єднань 
підприємств: Навч. посіб. / Чепурда Л.М., Бєляєва 
С.С., Плахотнікова М.В. та інш. Під загальн. ред. 
Л.М. Чепурди.  -  К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 272 
с.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  

8, 9, 10, 11 

 2. Додаткові джерела  

6 Закон України "Про банкрутство"//Нове 
законодавство України. Випуск 4.- К.,1993  

8 

7 Закон України "Про господарські товариства" // Нове 
законодавство України. Випуск 3.- К., 1993.  

1, 2, 3, 4, 6 

8  Закон України „Про банки та банківську діяльність” 
від 20.03.91 // Нові закони України. – К. 1991. 

8 
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Продовження табл. 
 1 2 

9 Закон України „Про інвестиційну діяльність // Голос 
України.- 1991.-18 березня 

8 

34 Задихайло Д.В. та ін. Корпоративне управління: 
Навч. посіб.- Х.: „Ескапада”,2003.-688с. 

5 

36 Клейнер Г. Управление корпоративними 
предприятиями в переходной экономике. Вопросы 
экономики.-1999.-528с. 

1,9,10 

37 Кныш М.И. Стратегическое управление 
корпорациями. – М., 2002. 

4,9 

38 Кириченко О. Та ін. Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності.-К.:”Видавничий 
дім „Фінансист”, 2000.-634с. 

5 

39 Круглов М.И. Стратегическое управление 
компанией:Учеб.для вузов.-М.: Русская Деловая 
Литература,1998.-768с. 

6,7 

40 Ленский Е.В. Корпоративный бизнес / Под ред. О.Н. 
Сосковца. – Мн., 2001. – 480 с. 

4,9 

 3. Методичне забезпечення 
(Реєстр методичних вказівок, планів семінарських 

занять, інструкцій до лабораторних робіт, 
комп’ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, 

плакатів тощо) 

 

1 Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу  
та виконання контрольної роботи з курсу  „ЕОДОП” 

1-11 

2 Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
„ЕОДОП” 

1-11 
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НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної 

дисципліни „Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств” для 

студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – “Економіка 

підприємства”. 
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