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Силабус навчальної дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ІНТЕГРОВАНИХ  

БІЗНЕС-СТРУКТУР» 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування  

Рівень вищої освіти Другий (Магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Розглядається інтегрована бізнес-структура як суб’єкт 

господарювання, види об’єднань підприємств та складові 

державного регулювання їх створення та діяльності. 

Досліджуються мотиви та шляхи інтеграції підприємств. Детально 

вивчається кожний різновид об’єднань підприємств: 

холдинг,концерн, корпорація, трест, синдикат, картель, пул,  

консорціум, конгломерат, асоціація, транснаціональна компанія, 

транснаціональний альянс та інші. Вивчаються особливості, 

досліджується економічний механізм їх діяльності. Розкриваються 

методичні складові оцінки ефективності діяльності інтегрованих 

бізнес-структур.   

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Успішна підприємницька діяльність пов’язана із взаємовигідною  

взаємодією підприємств, що часто супроводжується утворенням їх 

об’єднань. Курс спрямований на формування компетентностей 

щодо розпізнавання видів інтегрованих бізнес-структур, 

створення, оцінки та забезпечення ефективної діяльності 

інтегрованої бізнес-структури.   

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після вивчення курсу «Управління діяльністю інтегрованих бізнес-

структур» здобувач набуває компетентності: розпізнавання видів 

інтегрованих бізнес-структур, організаційно-економічних 

складових діяльності різних типів об’єднань підприємств; 

оволодіння методами проведення оцінки доцільності інтеграції 

бізнес-структур; вміння обґрунтовувати управлінські рішення 

щодо створення та оцінки ефективності діяльності інтегрованих 

бізнес-структур тощо. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Після успішного опанування дисципліни здобувачі набувають 

компетентності використання переваг економічної інтеграції в 

підприємництві та ефективного управління інтегрованим бізнесом. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Інтегрована бізнес-структура як суб’єкт господарювання. 
Державне регулювання створення та діяльності інтегрованих 

бізнес-структур. Мотиви та шляхи  інтеграції бізнес-структур. 

Холдингова організація бізнес-структур. Організаційно-економічні 

аспекти створення та діяльності концернів та корпорацій. 

Організаційно-економічні аспекти створення та діяльності інших 

інтегрованих бізнес-структур. Регулювання діяльності трестів, 

синдикатів, картелів та пулів. Організаційно-економічні аспекти 

регулювання діяльності консорціумів, конгломератів. 



 

Організаційно-економічні аспекти діяльності асоціацій. 

Економічний механізм діяльності ТНК та ТНА. Оцінювання 

ефективності діяльності бізнес-структури.  

Види занять: лекції, практичні, самостійна робота  

Методи навчання: проблемного навчання (проблемного 

викладення матеріалу, створення проблемних ситуацій, метод 

кейсів, групова дискусія); частково-пошуковий дослідницький 

(наукові доповіді, наукові повідомлення). 

Форми навчання: Очний (offline, online), заочний 

Пререквізити базується на знаннях таких дисциплін, як «Економічне управління 

бізнесом», «Управління комерційною діяльністю підприємницьких 

структур». 

Пореквізити Формує передумови для написання кваліфікаційної магістерської 

роботи тощо 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Щелкунов В.І Економіка та організація діяльності об’єднань 

підприємств: підруч. / В.І. Щелкунов, О.П. Овсак, О.М. Кириленко 

та ін. – К.:НАУ, 2012. – 336с.  

2. Чепурда Л.М. Економіка та організація діяльності об’єднань 

підприємств: навч. посібн./ Л.М. Чепурда, С.С.Бєляєва, М.В. 

Плахотнікова та ін.. - К.:ВД: «Професіонал», 2005. – 272с.  

3. Якубовський C.O. Транснаціональні корпорації: особливості 

інвестиційної діяльності: навч. посібник/ За ред. C.O. 

Якубовського, Ю.Г.Козака, О.В. Савчука — К.: Центр навчаль-ної 

літератури, 2006 – 488 с. 

Репозитарій НАУ:  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16928 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=W2YMfykAAAAJ&hl=ru 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

2 корпус аудиторії 2.414, 2.218 та ін. 

Обладнання: проектор, комп’ютери з доступом до інтернету 

Програмне забезпечення: MDOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційний залік 

Кафедра Кафедра економіки та бізнес-технологій 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) Овсак Оксана Павлівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача:  

http://feba.nau.edu.ua/details-menu/32-kafedra-

ekonomiki/sklad-kafedri-ekonomiki-ta-biznes-

tekhnologij/146-ovsak-oksana-pavlivna 

Тел.: (044)406-74-98 

E-mail: oksana.ovsak@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.419/1 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Оригінальність дисципліни забезпечується її спрямованістю на 

розкриття  особливостей створення та діяльності різних видів 

інтегрованих бізнес-структур як суб’єктів господарювання. При 

викладанні дисципліни використовуються результати наукових 

досліджень та  методичні напрацювання автора. 

Лінк на дисципліну http://feba.nau.edu.ua/ec-spec 
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