
ФОРМА АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Економіка та організація діяльності 

корпоративних структур 

2 Статус Дисципліна вільного вибору 

3 Спеціальності 051  Економіка 

4 Мова викладання українська 

5 Семестр, в якому викладається 1 

6 Кількість: 

- кредитів ЄКТС 

- академічних годин (вказати окремо лекції, 

лабораторні заняття, практичні заняття, 

самостійна робота, тощо) 

 

4 

120 год. 

18 год. -  лекційні заняття 

36 год. – практичні заняття   

66 год. - самостійна робота  

7 Форма підсумкового контролю та наявність 

індивідуальних завдань 

Диференційований залік 

8 Кафедра, що забезпечує викладання Прикладної економіки 

9 Викладач, що планується для викладання 

(окремо по видах навантаження) 

к.е.н., доцент Паневник Т.М. (лекції, 

практичні заняття, залік) 

10 Попередні вимоги для вивчення дисципліни 

(якщо доречно) 

відсутні 

11 Перелік компетентностей, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни 

Загальні компетентності: 

- Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

- Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

- Здатність розробляти та управляти 

проектами 

- Здатність проводити дослідження на 

відповідному рівні 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності: 

- Здатність застосовувати науковий, 

аналітичний, методичний інструментарій 

для обґрунтування стратегії розвитку 

економічних суб’єктів та пов’язаних з 

цим управлінських рішень. 

- Здатність формулювати професійні 

задачі в сфері економіки та розв’язувати 

їх, обираючи належні напрями і 

відповідні методи для їх розв’язання, 

беручи до уваги наявні ресурси.  

- Здатність обґрунтовувати 

управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання. 

 

Знати: 

 дії закономірностей і принципів 

функціонування та розвитку 

корпоративних структур; 

 основні види корпоративних структур; 



 особливості фінансування 

корпоративних структур; 

 процеси організації діяльності 

корпоративних структур; 

 особливості корпоративного 

управління; 

 методи регулювання діяльності 

корпорацій. 

Вміти: 

 оцінювати ефективність діяльності 

корпоративних структур; 

 аналізувати тенденції форм 

організації, побудови й перспектив 

розвитку корпоративних структур; 

 визначати фінансову та інвестиційну 

привабливість корпорацій; 

 визначати способи фінансування 

корпоративних структур; 

 аналізувати розвиток інтеграційних 

процесів та здійснювати планування 

економічних показників операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності; 

 розробляти варіанти управлінських 

рішень, спрямованих на прийняття 

оптимальних управлінських рішень щодо 

діяльності корпоративних структур. 

12 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

- Формулювати, аналізувати та 

синтезувати рішення науково-практичних 

проблем.  

- Розробляти, обґрунтовувати і приймати 

ефективні рішення з питань розвитку 

соціально-економічних систем та 

управління суб’єктами економічної 

діяльності. 

- Приймати ефективні рішення за 

невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових підходів, 

методів та інструментарію соціально-

економічних досліджень 

- Визначати та критично оцінювати стан 

та тенденції соціально-економічного 

розвитку, формувати та аналізувати 

моделі економічних систем та процесів. - 

- Обґрунтовувати управлінські рішення 

щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, 

ресурси, обмеження та ризики. 

13 Особливості навчання на курсі Прикладні аспекти курсу базуються на 

реальних прикладах вітчизняних та 

закордонних корпоративних структур. 

 

14 Стислий опис дисципліни Вивчення дисципліни передбачає 

можливість глибокого та системного 

засвоєння  знань  з  економіки та 



організації функціонування 

корпоративних структур, набуття навичок 

аналізу організаційних резервів 

підвищення ефективності 

господарювання.  

Зміст дисципліни: 

Корпоративна форма організації бізнесу. 

Інтеграція як об’єктивний процес 

організації діяльності корпоративних 

структур. Холдингова організація 

корпоративних структур. 

Транснаціональні корпорації у сучасній 

світовій економіці. Фінанси 

корпоративних структур. Корпоративне 

управління. Регулювання діяльності 

корпоративних структур. 

15 Кількість студентів, які можуть одночасно 

навчатися (мінімальна-максимальна) 

 

 



Вибіркові дисципліни на 2019-2020 начальний рік 

кафедри ___________________________ 

 

Спеціальність/Освітня програма: _______________________ 

Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) / ІІ (магістерський) / ІІІ (науковий) 

Курс:_____ Семестр:_____ 

 

Назва 

дисципліни/ 

блоку 

дисциплін 

Кількість 

кредитів ЄКТС, 

академічних 

годин (вказати 

окремо лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

заняття, 

самостійні 

роботи) 

Кафедра, 

що 

забезпечує 

викладання 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

(так/ні) 

Кількість 

студентів, які 

можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна-

максимальна) 

Посилання на 

файл з 

анотацією 

дисципліни у 

форматі *.pdf 

      

або 

      

 

Завідувач кафедри___________ 

 


