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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності 
об’єднань підприємств» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки спеціаліста напряму 7.030504 «Економіка підприємства». 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності функціонування і 
розвитку об’єднань підприємств. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 

Фінансовий менеджмент переддипломна практика 

Стратегічне управління 
підприємством 

Виконання дипломної роботи 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Особливості організації, управління і регулювання діяльності об’єднань 
підприємств 
ЗМ 2. Інноваційна діяльність, фінансування, організація, правове забезпечення 
діяльності об’єднань підприємств 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності 
об’єднань підприємств» є засвоєння знань з економіки, організації та ефективності 
господарювання об’єднань підприємств. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка і організація 
діяльності об’єднань підприємств» є вивчення теоретичних засад економіки та 
організації функціонування інтегрованих структур - об’єднань підприємств, набуття 
навичок аналізу організаційних резервів підвищення ефективності господарювання. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- види і форми об’єднань підприємств; 
- організаційно-економічні основи їх функціонування; 
- особливості функціонування видів підприємств, їх переваги; 
- управлінські структури об’єднань підприємств; 
 - принципи фінансування об’єднань підприємств; 
- формування транснаціональних корпорацій і транснаціональних альянсів в умовах 
глобалізації. 
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вміти: 
- отримувати інформацію щодо доцільності створення і участі різних формах 
об’єднань підприємств; 
- розробляти плани розвитку підприємства, враховуючи їх участь у об’єднаннях 
підприємств; 
- виконувати оцінку економічної ролі об'єднань підприємств; 
- оцінювати економічна ефективність спеціалізації у об’єднаннях підприємств; 
- оцінювати вплив утворення різних видів об’єднань підприємств (холдингів, 
корпорацій, концернів, консорціумів) у період реформування економіки на 
вирішення внутрішньоорганізаційних завдань. 
 
мати компетентності: 
- використовувати нормативно-правові матеріали для вирішення питань доцільності 
участі підприємств у об’єднаннях; 
- мати певних досвід з формування організаційно-управлінських структур об’єднань 
підприємств; 
- виконувати розрахунки при підготовці проектів входження або утворення 
об’єднань підприємств; 
Мати певний досвід з оцінки перспектив участі українських підприємств у 
транснаціональних об’єднаннях і альянсах. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин – 4,0 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Особливості організації, управління і регулювання 
діяльності об’єднань підприємств. 
Об'єднання підприємств як суб'єкт господарювання. Спеціалізація i кооперування 
підприємств об'єднання. Державне регулювання діяльності об'єднань підприємств. 
Холдингова організація об'єднань підприємств. Організаційно-управлінські 
структури об'єднань підприємств. Регулювання діяльності об'єднань підприємств. 
 
Змістовий модуль 2. Інноваційна діяльність, фінансування, організація, 
правове забезпечення діяльності об’єднань підприємств. 
Організація циклу «дослідження - виробництво» в об'єднаннях підприємств та 
наукових установах. Фінансування об'єднань підприємств. Особливості діяльності 
промислово-фінансових груп. Глобалізація ринків та транснаціональні корпорації 
(ТНК). Транснаціональні альянси. 
 
3. Рекомендована література: 

1. Гохан П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / П. Гохан. – 
М.:Альпина, 2006. – 742 с. 

2. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: навчальний 
посібник. / Чепурда Л. М., Беляева С. С, Плахотнікова М. В. та ін. Під заг. ред. Л. М. 
Чепурди — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 272 с. 

3. Економіка підприємства та міжнародних компаній: навч. пос. / 
В.А Федорова, О.А. Соловйова – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 232 с. 
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4.Стадник, В.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства 
[Текст]: навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 
327с. 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні тестові завдання, контрольні 
роботи, захист контрольної роботи, питання і задачі до екзамену.  
 

АНОТАЦІЯ 
                                                                                  

Програма навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності 
об’єднань підприємств» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки спеціальності 7.030504 «Економіка підприємства». 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка і організація 
діяльності об’єднань підприємств» є вивчення теоретичних засад економіки та 
організації функціонування інтегрованих структур - об’єднань підприємств, набуття 
навичок аналізу організаційних резервів підвищення ефективності господарювання. 

 
ABSTRACT  

  
Program of educational discipline «Economy and organization of activity of 

associations of enterprises» are made in accordance with the educationally-professional 
program of preparation of specialty a 7.030504 "Economy of enterprise". 

The basic tasks of study of discipline «Economy and organization of activity of 
associations of enterprises» are study of theoretical principles of economy and 
organization of functioning of the integrated structures - associations of enterprises, 
acquisition of skills of analysis of organizational backlogs of increase of efficiency of 
ménage. 

 
АННОТАЦИЯ 

                                                                             
Программа учебной дисциплины «Экономика и организация деятельности 

объединений предприятий» составлена в соответствии с образовательно-
профессиональной программой подготовки специальности 7.030504 «Экономика 
предприятия». 

Основными заданиями изучения дисциплины «Экономика и организация 
деятельности объединений предприятий» являются изучения теоретических 
принципов экономики и организации функционирования интегрированных структур 
- объединений предприятий, приобретения навыков анализа организационных 
резервов повышения эффективности ведения хозяйства. 
 
 


