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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

24 6 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:3-4 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:6-8 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є закономірності 

функціонування і розвитку об’єднань підприємств в умовах ринкової 

кон’юнктури. 

Метою вивчення дисципліни є: формування системи знань про механізми 

утворення та функціонування об’єднань підприємств на підставі сучасних 

економічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та 

вітчизняною наукою та апробованих економічною практикою. 

Передумови для вивчення дисципліни : економіка підприємства, 

підприємництво, мікроекономіка,  макроекономіка 

Міждисциплінарні зв’язки : економіка підприємства, управління 

персоналом, менеджмент, маркетинг, ринок праці. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Для вибіркових навчальних дисциплін 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

 

1. Знання  

Теоретичних  засад економіки й організації функціонування та розвитку  

об’єднань підприємств; 

 законодавчого регулювання об’єднаних підприємств; 

 сучасного стану становлення та розвитку об’єднаних підприємств; 

 шляхів створення об’єднаних підприємств; 



 значення і підходів до оцінки вартості підприємств; 

 сутності та видів об’єднаних підприємств; 

 класифікації об’єднаних підприємств за різними ознаками тощо; 
 

2. Уміння  

 систематизувати основні законодавчі акти, що регулюють 

створення та діяльність об’єднаних підприємств; 

 відрізняти різні види об’єднань; 

 визначати ринкову вартість підприємств; 

 оцінювати діяльність промислово-фінансових  групп; 

 аналізувати сучасні підходи до злиття та поглинання компаній; 

 приймати управлінські рішення при створенні холдингів; 

 максимізувати прибуток об’єднаного підприємства; 

 оцінювати “вузькі місця” промислово-фінансової групи; 

  аналізувати тенденції створення об’єднань підприємств в економіці 

України. 

 виконувати  розрахунки  показників,  що  характеризують  основні  

 визначати напрямки  діяльності  об’єднань  підприємств,  форми  

суспільної  організації виробництва;  

 аналізувати  й  оцінювати  економічну  ефективність діяльності 

науково-виробничих об’єднань;  

 оцінювати  явища  й  визначати  тенденції  розвитку  глобальних  

інтегрованих груп і альянсів.  

 

3. Комунікація  

 Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 
 Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

 Оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації 

державною мовами. 

 

4. Автономність та відповідальність  

 
 Відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних 

умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. 
 Управління комплексними діями або проектами      
 Відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. 
 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 
 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 
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(денна форма навчання) 
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 Змістовий модуль 1. Особливості організації, управління і регулювання діяльності 

об’єднань підприємств 

1 Об’єднання підприємств 

як суб’єкт 

господарювання 

4 2 2    6 4 2 2    10 

2 Спеціалізація і 

кооперування підприємств 

об’єднання 

4 2 2    6 4 2 2    10 

3 Державне регулювання 

діяльності об’єднань 

підприємств 

4 2 2    6 4 2 2    10 

4 Холдингова організація 

об’єднань підприємств 

4 2 2    6       10 

5 Організаційно-

управлінські структури 

об’єднань підприємств 

4 2 2    6       10 

6 Регулювання діяльності 

об’єднань підприємств 

4 2 2    6       10 

7 Організація циклу 

„дослідження – 

виробництво” в 

об’єднаннях підприємств 

та наукових установах 

6 4 4    6       10 

8 Фінансування об’єднань 

підприємств 

4 2 2    6       10 

9 Особливості діяльності 

промислово-фінансових 

груп 

4 2 2    6       10 

10 Глобалізація ринків та 

транснаціональні 

корпорації (ТНК) 

4 2 2    6       10 

11 Стратегічні альянси 4 2 2    8       4 

Проміжний контроль       4       4 

Разом:120 48 24 24    72 12 6 6    108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Змістовий модуль 1. Особливості організації, управління і 

регулювання діяльності об’єднань підприємств 

 

Тема 1. Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання 

 

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.      Роль  об’єднань    підприємств  в  умовах  вільних  

економічних зон і територій пріоритетного розвитку.     

 

Тема 2. Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання 
 

Форми й показники спеціалізації. Стандартизація та уніфікація як 

напрями розвитку спеціалізації. Предметна  спеціалізація.  Подетальна  

спеціалізація.  Технологічна спеціалізація.  Спеціалізація  допоміжного  

виробництва Економічна ефективність спеціалізованих підприємств. 

Уніфікація.  Кооперування.  Виробниче  кооперування.  Внутрішньорайонне 

кооперування. Міжрайонне кооперування. Субпідряд. Франчайзинг. Лізінг. 

Форми й види кооперування. Показники кооперування. Розробка планів 

кооперування. 

 

Тема 3. Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств 

 

Організаційно-управлінська база функціонування корпорацій. Органи 

державного регулювання корпоративного сектора. Роль і функції Комісії з 

цінних паперів та фондового ринку. Антимонопольне регулювання в 

корпоративному секторі. Нормативна база функціонування державного 

корпоративного сектора. Суб’єкти управління державними підприємствами й 

корпоративними правами. 

 

Тема 4. Холдингова організація об’єднань підприємств 
 

Сутність, необхідність та основи функціонування холдингів. Типи 

холдингових компаній та їх особливості. Створення холдингових компаній. 

Управління холдинговим об’єднанням. Економічні    основи  діяльності  

холдингу.  Особливості  управління холдинговою  організацією.  Економічний  

та  фінансовий  аналіз  діяльності підприємств холдингової компанії.  Аналіз та 

оцінка  розвитку вітчизняних холдингових компаній.   

Функціонування та досвід роботи холдингів за кордоном. Організація та 

функціонування холдингів в Україні. 

 

Тема 5. Організаційно-управлінські структури об’єднань 

підприємств 
 

Сутність організаційно-управлінських структур об’єднань підприємств та 

вимоги до них. Види організаційних структур управління об’єднань 

підприємств: лінійні, функціональні, комбіновані. Організаційні форми 

корпоративних структур. Характерні риси корпоративних об’єднань.  

 

Тема 6. Регулювання діяльності об’єднань підприємств 
 



Організація внутрішньої системи управління. Регулювання основних 

організаційно-економічних відносин: антиконкурентної діяльності, 

інтелектуальної власності, відносин з найманими управліннями. Регулювання 

господарсько-організаційних структур. Регулювання руху акціонерного 

капіталу. Регулювання фондів акціонерного товариства. Регулювання праці 

персоналу. Регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Регулювання 

інформаційного поля та комерційної таємниці. Регулювання договірної роботи. 

Регулювання доходів. Регулювання оплати праці та інших видів стимулювання 

працівників. 

 

Змістовий модуль 2. Інноваційна діяльність, фінансування, 

організація,  правове забезпечення 

 

Тема 7. Організація циклу „дослідження – виробництво” в 

об’єднаннях підприємств та наукових установах 

Форми організації інноваційного процесу. Інноваційний процес. 

Адміністративно-господарська форма. Програмно-цільова форма. Ініціативна 

форма.  

Внутрішньофірмові форми організації інноваційного процесу: 

франчайзинг, бригадне новаторство й тимчасові творчі колективи, 

бутлегерство, ризикові підрозділи, нові фірми в рамках старих корпорацій. 

Організаційні форми зв’язку науки з виробництвом. Науково-виробниче 

об’єднання. Міжгалузевий науково-технічний комплекс. Міжгалузеві державні 

об’єднання. Інженерні центри. Венчурні фірми. 

Організація пошукових і прикладних науково-дослідних робіт. науково-

дослідні роботи. Основні принципи організації науково-дослідницького 

процесу. 

  Організація дослідно-конструкторських та проектно-конструкторських 

робіт. Етапи проектування нового виробу. 

Організація процесу впровадження нововведень у виробництво і виходу 

на ринок. Технологічна підготовка виробництва. 

Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень. 

Економічний ефект.  

Тема 8. 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  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 9. Особливості діяльності промислово-фінансових груп 
Сутність 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. Типи промислово-фінансових 

груп. Управління діяльністю промислово-фінансових груп. Сучасний стан 

розвитку промислово-фінансових груп. 

 

Тема 10. Глобалізація ринків та транснаціональні корпорації (ТНК) 
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.  Транснаціональний капітал і форми підприємства. 

Економічна природа ТНК. Економічний механізм діяльності ТНК. Фінанси 

ТНК. Внутрішня фінансова структура ТНК. Формування та реалізація стратегій 

ТНК. Наддержавне регулювання діяльності ТНК. Особливості організації, 

управління  та  регулювання діяльності  ТНК.    

Тема 11. Стратегічні альянси 
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.  

 

5.2. Тематика семінарських  занять. 

 

Змістовий модуль 1. Особливості організації, управління і 

регулювання діяльності об’єднань підприємств 

 

Тема 1. Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання 

 
1.Характер і задачі об'єднань підприємств.  

2. Основні принципи створення уставного капіталу об'єднань підприємств. 

3. Класифікація об'єднань підприємств щодо організаційно-правових форм.  

4. Основні проблеми розвитку об'єднань підприємств в Україні.  

5. Економічні причини створення різних форм об'єднаних підприємств.  

6. Зовнішнє середовище діяльності підприємств. Макро - і мікросередовище. 

 

Тема 2.  Спеціалізація і кооперування об'єднань підприємств 

 
1.  Спеціалізація виробничих підрозділів за формами виробництва.  

2. Соціально-економічного значення застосування різних форм організації 

виробництва на підприємствах різних галузей.  

3. Об'єктивна необхідність і сутність трансформацій, що відбуваються в 

організації виробничої діяльності при використанні спеціалізації та 

кооперування. 



Тема 3.  Державне регулювання діяльності об'єднань підприємств 

1. Характеристика форм власності в Україні.  

2. Права і відповідальність об'єднань підприємств.  

3. Суть податків і податкової системи України щодо об'єднань підприємств.  

4. Необхідність державного втручання в діяльність підприємства.  

 

Тема 4.  Холдингова організація об'єднань підприємств 
1. Економічні причини об'єднання  капіталу.  

2. Основні галузі та сфери промисловості, які мають тенденцію до 

транснаціональних об'єднань.  

3.Оосновні етапи створення холдингу.  

4. Характеристика холдингових компаній.  

5. Особливості управління холдингом. 

 

Тема 5. Організаційно-управлінські структури об'єднань 

підприємств  

1. Поняття та параметри організаційної структури управління об'єднань  

підприємств.  

2. Основні типи організаційних структур управління.  

3. Чинники, які впливають на вибір тієї чи іншої управлінської  структури.  

4. Показники ефективності управлінської структури.  

5. Зарубіжний досвід управління фірмами, компаніями, корпораціями 

 

Тема 6.  Регулювання діяльності об'єднаних підприємств  

 
1.Організація внутрішньої системи управління 

2.Регулювання основних організаційно-економічних відносин. 

3.Регулювання господарсько-організаційних структур. 

4.Регулювання руху акціонерного капіталу. 

5.Регулювання фондів акціонерного товариства. 

6.Регулювання праці персоналу. 

7.Регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

8.Регулювання інформаційного поля та комерційної таємниці. 

9 Регулювання договірної роботи. 

10.Регулювання доходів. 

11.Регулювання оплати праці. 

12.Регулювання інших видів стимулювання працівників. 

 

Змістовий модуль 2. Інноваційна діяльність, фінансування, 

організація,  правове забезпечення 

 
Тема 7. Організація циклу "дослідження – виробництво" в 

об'єднаннях підприємств і наукових установ  
1.Форми організації інноваційного процесу; 

2.Внутрішньофірмові форми організації інноваційного процесу. 

3.Організаційні форми зв’язку науки з виробництвом. 



4.Організація пошукових і прикладних науково-дослідних робіт.   

5.Організація дослідно-конструкторських та проектно-конструкторських робіт. 

6.Організація процесу впровадження нововведень у виробництво і виходу на 

ринок. 

7.Оцінка ефективності технічних та організаційних нововедень 

8.Інноваційна політика об’єднань підприємств  

 

Тема 8.  Фінансування об'єднань підприємств 

1. Джерела формування фінансових ресурсів об'єднань підприємств.  

2. Цілі та задачі фінансового планування. 

3. Функції фінансів та фінансовий механізм об'єднань підприємств. 

4. Особливості розподілу прибутку на підприємствах різних організаційно-

правових форм.  

5. Джерела росту фінансових ресурсів у процесі діяльності об'єднаних 

підприємств. 

 

Тема 9.  Особливості діяльності промислово-фінансових груп  
1. Склад та структура промислово-фінансових груп.  

2. Залежність темпів випуску продукції від концентрації промислового та 

фінансового капіталу.  

3. Позитивний вплив промислово-фінансових груп на розвиток економіки.  

4. Законодавча база України щодо створення, реорганізації та ліквідації 

промислово-фінансових груп. 

 

Тема 10.  Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації 
1. Основні форми залучення капіталу для організації виробництва 

великомасштабних підприємницьких об'єднань.  

2. Суть багатоканального використання сировини за функціонування 

транснаціональних корпорацій?  

3.  Створення територіальної виробничої та соціальної інфраструктури за 

функціонування корпорації. 

4. Проблема монополізму під час створення великих підприємницьких 

об'єднань.  

 

Тема 11. Стратегічні альянси підприємств  
1. Розвиток системи стратегічного планування за ринкових умов 

господарювання.  

2. Сукупність систематизованих та взаємоузгоджених робіт з визначення 

довгострокових цілей та напрямів діяльності об'єднань підприємств.  

3. Основні етапи стратегічного планування об'єднань підприємств.  

4.Чинники, які впливають на формування стратегічних цілей діяльності 

об'єднань підприємств.  

 

5.3. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 



№ 

з/п 

 

Вид самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна форма навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 7 

2. Підготовка до семінарських занять 24 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4  

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом 

18  

5. Виконання тестових завдань та розв’язання 

задач 

10 

6. Підготовка рефератів 10 

5. Робота з інтернет-ресурсами 5 

 

Завдання до самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 

для 

студентів 

денної 

форми 

навчання 

(заочної) 

Форми звітності 

1. Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання: 

Закон України “Про господарські товариства”  

Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”  

 

6 (10) Підготувати конспект та 

доповідь про  нормативно-

правові акти, які регулюють 

діяльність об’єднань 

підприємств 

2. Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання 

Тематика рефератів  та доповідей: 

1Спеціалізація як форма суспільної організації 

виробництва. 

2.Кооперуванння  як форма тривалих виробничих 

зв’язків між підприємствами, які спільно виготовляють 

певну продукцію. 

3.Особливості й проблеми розвитку спеціалізації і 

кооперування підприємств у сучасних умовах.  

 

6 (10) Підготувати реферат, конспект  з 

теми, усна відповідь 

3 Державне регулювання діяльності об’єднань 

підприємств 

Проблемні запитання 

1. Поясніть поняття «державна акціонерна 

компанія». Назвіть суб'єкти управління державними 

підприємствами й державними корпоративними 

правами. 

2. Охарактеризуйте основні напрями діяльності та 

повноваження Комісії з цінних паперів та фондового 

ринку. 

3. Які напрями діяльності Департаменту з 

управління державними корпоративними правами? 

4. У чому полягає роль уповноважених осіб в 

управлінні державними корпоративними правами? 

 

6 (10)  Підготувати відповіді на 

проблемні запитання 

4 Холдингова організація об’єднань підприємств 6 (10) Тестові завдання з теми 

5 Організаційно-управлінські структури об’єднань 

підприємств 
6 (10) Конспект лекції, усна відповідь 

та схеми організаційно-

управлінських структур 



об’єднань підприємств 

6 Регулювання діяльності об’єднань підприємств 6 (10) Перевірка правильності 

виконання завдань; 

 шляхом проведення експрес – 

контролів, а також усного 

опитування під час 

індивідуальних  консультацій 

7 Організація циклу „дослідження – виробництво” в 

об’єднаннях підприємств та наукових установах 
6 (10) Тестові завдання, виконання 

завдань 

8 Фінансування об’єднань підприємств 6 (10) Рішення задач та усна відповідь 

9 Особливості діяльності промислово-фінансових груп 6 (10) Підготовка доповідей та 

рефератів 

10 Глобалізація ринків та транснаціональні корпорації 

(ТНК) 
6 (10) Тестові завдання 

11 Стратегічні альянси 8 (4) Захист рефератів 

12 Проміжний контроль 4 (4) МКР 

 Разом 72 (108)   

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

 

            Індивідуальна  та  наукова  робота  передбачає  виконання 

конкретизованого  завдання.  Вона  поділяється  на  індивідуальну  роботу  у  

межах тематичного плану курсу та науково-дослідну роботу студента (НДРС).  

              В межах тематичного плану курсу індивідуальна робота передбачає:  

  написання  реферату  (обсягом  10-15  сторінок,  структурованого  за  

планом,  з використанням наведеного списку літератури);  

 складання тестів;  

 складання кросвордів з використанням  30-40 категорій  курсу;  

 створення комп’ютерної презентації однієї з тем курсу з оприлюдненням.  

Окремі  студенти  за  власним  бажанням  можуть  виконувати  науково-

дослідні роботи за тематикою, узгодженою з викладачем, та у відповідності до 

прийнятих стандартів  щодо  даного  виду  робіт.  Результати  досліджень  по  

НДРС  можуть оприлюднюватись  на  засіданнях  студентського  наукового  

гуртка  та  науково-практичних конференціях студентів.   

 

Тематика рефератів 

 1.  Дослідження  історії  та  сучасного  розвитку  головних  форм  об'єднань 

підприємств в Україні.   

2.  Міжнародна класифікація об'єднань підприємств. Переваги й недоліки 

основних  елементів  механізму  функціонування  різних  організаційно-

правових форм діяльності.  

3.  Законодавчо-правові  основи  функціонування  різних  форм  об'єднань 

підприємств.  

4.  Особливості  функціонування  об'єднань  підприємств  в  Україні  й  за 

кордоном.  

5.  Об'єднання підприємств в АПК.  

6.  Дослідження досвіду створення об'єднань підприємств в АПК.  

7.  Аналіз  особливостей  сучасних  процесів  розвитку  форм    організації 

виробництва (лізинг, франчайзинг, технополіси, технопарки та ін.).  



8.  Сучасні  форми  організації  виробництва  в  об'єднаннях  підприємств 

України.  

9.  Світовий досвід розвитку спеціалізації та кооперації в межах об'єднань 

підприємств.  

10.  Стратегічні  напрямки  розвитку  горизонтальної  та  вертикальної 

інтеграції діяльності об'єднань підприємств.  

11.  Державне  регулювання  та  державна  підтримка  діяльності  об'єднань 

підприємств. Антимонопольне законодавство України.  

12.  Досвід країн Європейського Союзу в об'єднанні  підприємств АПК.  

13.  Особливості  організації,  управління  та  економічна  основа  діяльності 

холдингової компанії.  

14.  Реалізація  холдингового  управління  в  Україні:  проблеми,  прогнози, 

рішення.  

15.  Відмінності виробничої, загальної та організаційної структур управління 

різних форм об’єднань підприємств.  

16.  Проблеми стратегічного планування в об'єднаннях підприємств різних 

форм власності.  

17.  Порівняльний  аналіз  функцій  управління  об’єднаннями  підприємств 

різних форм власності.  

18.  Особливості  побудови  й  тенденції  розвитку  організаційно-

управлінських структур об'єднань підприємств.  

19.  Особливості  регулювання  різних  видів  діяльності,  критерії  та  оцінка 

рівня ефективності впливів через регулювання.  

20.  Аналіз  альтернативних  стратегій  розвитку  сучасних    об'єднань 

підприємств.  

21.  Маркетингова  система  управління  та  організації  діяльності  сучасних 

корпорацій.  

22.  Цілі створення  та сучасні  форми організації комплексу  “дослідження-

виробництво”.  

23.  Зарубіжний і український досвід діяльності технопарків і технополісів як 

сучасних форм організації поєднання наукових досліджень з виробництвом.  

24.  Напрямки  використання  та  структура  інвестицій  в  об’єднаннях 

підприємств України на сучасному етапі розвитку.  

25.  Головні напрямки і темпи розвитку інноваційних процесів у провідних 

країнах світу і в Україні на сучасному етапі розвитку.  

26.  Основні  принципи  організації  фінансової  діяльності  та  фінансово-

кредитний механізм функціонування об'єднань підприємств.  

27.  Сучасне становище та тенденції розвитку транснаціональних корпорацій як 

суб’єктів міжнародного бізнесу.  

28.  Форми, сучасні масштаби, переваги й недоліки глобалізації ринків.  

29.  Проблеми транснаціоналізації української економіки та перспективи її 

вирішення.  

30.  Світовий досвід функціонування промислово-фінансових груп.  

31.  Еволюція  організаційно-управлінських  структур  транснаціональних 

корпорацій.  



32.  Особливості  створення  господарського  об’єднання  підприємств  за 

типом стратегічного альянсу. Фактори і мотиви розвитку.  

33.  Світовий досвід функціонування стратегічних альянсів підприємств.  

34.  Законодавчо-правова  основа  функціонування  стратегічних  альянсів 

підприємств в Україні.  

 

Приклад тестових завдань: 

1. Визначте негативні наслідки конкуренції: 

а) сприяє розвитку НТП; 

б) веде до покращення якості продукції й обслуговування споживачів. 

в) є важливим фактором монополізації економіки; 

г) примушує економити ресурси, сприяє зниженню цін. 

2.    Які із цих форм об'єднань підприємств можна віднести до вищих 

форм? 

а) пули; 

б) конвенції; 

в) ринги; 

г) концерни. 

3.    Яке з визначень корпорації є правильним? 
а) це об'єднання, у якому підприємства, що входять до його складу, втрачають 

свою комерційну самостійність; 

б) це об'єднання, де учасники втрачають не тільки комерційну, а виробничу 

самостійність; 

в) це об'єднання формально самостійних підприємств різних галузей 

виробництва, транспорту, торгівлі, банків і страхових компаній на основі 

повної фінансової залежності від власників контрольного пакету акцій. 

4. На яких засадах можуть утворюватися об'єднання підприємств за 

законодавством України? 

а) примусово; 

б) добровільно; 

в) за власним бажанням; 

г) за законодавством Росії. 

5. Визначте переваги корпорації: 
а) можливість для зловживань; 

б) довговічність; 

в) залучення коштів домогосподарств; 

г) обмежена відповідальність. 

6. Спеціалізація — це: 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

6.1. Форми поточного контролю. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять  

(включає, в тому числі, перевірку якості підготовки завдань, які винесені на 

самостійне вивчення та виконання) і має на меті перевірку рівня 



підготовленості студента.  Формами проведення поточного контролю з 

дисципліни є: 

1) усні опитування на семінарських заняттях; 

2) участь в обговоренні питань на семінарах;  

2) якість пошуку необхідної літератури тощо. 

 

6.2. Форми проміжного контролю. 

 

Модульний контроль (МК) – процедура визначення рівня засвоєння 

студентом навчального матеріалу відповідної дисципліни. 

Модульний контроль з дисципліни «Економіка і організація об’єднань 

підприємств» проводиться у тестовій формі. Кількість модульних контрольних 

робіт на дисципліну – 1. 

 

6.3. Форми підсумкового контролю. 

 

Підсумковий контроль проводиться з метою  оцінки  результатів навчання. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмного матеріалу дисципліни, логіки та взаємозв’язків між окремими її 

розділами, здатність творчого використання набутих знань, уміння сформувати 

своє ставлення до певної проблеми, що випливає зі змісту дисципліни тощо. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Економіка і організація об’єднань 

підприємств» проводиться у формі заліку.  

Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

студентами навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання 

ними певних видів робіт на семінарських заняттях і при самостійному 

опрацюванні тематичних питань. 

Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється 

за результатами поточного контролю. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Модульна контрольна робота 

 

Вариант-1 
1. Організаційно-правові форми підприємництва 

2. Регулювання корпорації підприємств 

3. Проблеми фінансів об'єднань підприємств 

4. Основними джерелами інвестицій на підприємстві є: 

а) власні кошти й банківські кредити; 

б) емісія цінних паперів; 

в) вірна відповідь а) і б). 

5.  Оцінювання ефективності техніко-організаційних нововведень 

здійснюється за допомогою: 

а) абсолютних показників; 

б) відносних показників; 



в) абсолютних і відносних показників. 

 

Вариант-2 
1. Економічна роль об'єднань підприємств 

2. Типи холдингових компаній та їх особливості 

3. Інноваційна політика об'єднань підприємств 

4. До прямих заходів державного стимулювання інноваційних процесів 

належать: 

а) лібералізація податкового законодавства; 

б) стимулююча амортизаційна політика; 

в) контрактне фінансування цільових інноваційних програм. 

5. Інноваційний процес починається з етапу: 

а) проведення пошуково-дослідних робіт; 

б) проведення прикладних науково-дослідних робіт; 

в) упровадження та освоєння організаційно-технічних нововведень 

 

Вариант-3 
1.  Корпоративна форма організації бізнесу 

2.  Регулювання корпорації підприємств 

3. ТНК як суб'єкт світового господарства 

4. Комплексною формою організації взаємозв 'язку фундаментальної науки з 

виробництвом є: 

а) науково-промисловий парк; 

б) науково-технічні підрозділи великих корпорацій; 

в) дослідні підприємства й державні лабораторії. 

5.  Інноваційний процес можна тлумачити як: 

а) нагромадження та реалізацію нових наукових і технічних знань; 

б) упровадження нововведень у виробництво; 

в) прикладні науково-дослідні роботи й фундаментальні теоретичні 

дослідження 

 

Вариант-4 

1. Проблеми розвитку корпоративного бізнесу в Україні 

2. Функціонування та досвід роботи холдингів за кордоном 

3. Організація процесу впровадження нововведень у виробництво і виходу на 

ринок  

4. Про прийняття внутрішніх положень сповіщаються: 

а) акціонери й засновники; 

б) засновники й персонал підприємства; 

в) акціонери, засновники, персонал підприємства. 

5.  У положення «Про рух цінних паперів» у ЗАТ закладаються норми: 

а) акціонери не мають права продавати належні їм акції без згоди 

загальних зборів; 

б) акціонери-мають право продавати належні їм акції без згоди загальних 

зборів; 



в) мають право продавати й передавати свої акції за погодженістю із 

загальними зборами. 

 

Вариант-5 

1.Спеціалізація як форма суспільної організації виробництва 

2. Управління холдинговим об'єднанням 

3.Фінанси ТНК. Механізм функціонування ТНК 

4. Регулювання оплати праці здійснюється згідно з: 

а) тільки одним положенням «Про оплату праці»; 

б) положенням «Про оплату праці» й допоміжними документами; 

в) положенням «Про винагороду за результати діяльності корпорації». 

5.   Внутрішні положення об 'єднань підприємств розробляють: 

а) виконавчі органи об'єднань підприємств; 

б) консалтингові фірми за замовленням; 

в) вірна відповідь а) і б). 

 

Питання до заліку з дисципліни 

«Економіка та організація діяльності  об'єднань підприємств» 

1.  Сутність об'єднань підприємств. Види об'єднань підприємств.  

2.  Міжнародна класифікація об'єднань підприємств.  

3.  Характеристика діяльності основних видів об'єднань підприємств.  

4.  Порядок створення та державної реєстрації об'єднань підприємств.  

5.  Види діяльності об'єднань підприємств, які підлягають ліцензуванню.  

6.  Права та обов'язки об'єднань підприємств.  

7.  Економічна, соціальна та інші види діяльності об'єднань підприємств.  

8.  Особливості  функціонування  об'єднань  підприємств  в  Україні  й  за 

кордоном.  

9.  Економічна сутність спеціалізації (розподілу) підприємств об'єднань.  

10. Основні види спеціалізації, їх характеристика, особливості, переваги й 

недоліки в сучасних умовах господарювання.   

11. Кооперування підприємств об'єднань. Основні форми кооперування, їх 

особливості.   

12.  Поле  діяльності  об'єднань  підприємств  та  фактори,  що  впливають  на 

їхній розвиток.   

13. Державна підтримка діяльності об'єднань підприємств.   

14. Форми державного регулювання діяльності об'єднань підприємств.  

15.  Поняття  холдингу.  Особливості  організації  діяльності  холдингової 

компанії.   

16.  Економічні  основи  діяльності  холдингу  та  особливості  управління 

холдинговою організацією.   

17. Економічний та фінансовий аналіз діяльності підприємств холдингової 

компанії.   

18. Загальні принципи управління об'єднаннями підприємств.   

19. Типи організаційно-управлінських структур, їх характеристика.   

20.  Основні    функції    організаційно-управлінських    структур    об'єднань 

підприємств.   



8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною 

шкалою (від 1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» – для семестрових 

екзаменів, курсових робіт (проектів) і виробничих практик; «зараховано», «не 

зараховано» – для заліків і навчальних практик). Шкала переведення балів 

подана в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим 

його оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних 

досягнень студентів (табл. 2): 

Таблиця 2. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано 

обрати раціональний 

спосіб виконання 

завдання й оцінити 

результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 

перед-бачені 

навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання 

для розв’язання 
поставлених перед ним 

завдань 



Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні 

завдання, передбачені 

програмою; має стійкі 

навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття 

навчального мате-ріалу 

має елементарні, 

нестійкі навички 

виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві 

помилки 

планує та виконує 

частину завдання за 

допомогою викладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальної  та самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

Критерії оцінювання наводяться у таблиці 3. 

Таблиця 3. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  
 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 



розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

  Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить 

середньозважений бал, що переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 4.) 

з відповідним ваговим коефіцієнтом.  

Таблиця 4. 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 
 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 



Підрахунки середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого 

знака після коми. За таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною 

шкалою, яку множать на ваговий коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів 

за поточний контроль. Кількість балів за поточний контроль округлюють до 

цілих. 

Кількість балів, отриманих студентом за поточний контроль, 

виставляється викладачем у відповідній графі академічного журналу до 

проведення проміжного контролю.  

 

8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до 

«30» – для дисциплін, викладання яких завершується заліком. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним 

оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою 

(табл. 4.) та множиться на коефіцієнт 0,3. 

Результати проміжного контролю фіксуються у відповідній графі академічного 

журналу. 

 

8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня 

опанування студентами навчального матеріалу виключно на підставі 

результатів виконання ними певних видів робіт, зазначених у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється 

після закінчення її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за результатами 

поточного (ваговий коефіцієнт – 0,7) та проміжного (ваговий коефіцієнт – 0,3) 

контролю. При цьому обов’язкової присутності здобувачів вищої освіти під час 

заліку не передбачено.  

Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи, 

визначені в робочій програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість 

балів за поточний контроль (не менше 35 балів) та проміжний контроль (не 

менше 16 балів). 
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