НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
СІЛАБУС
навчальної дисципліни
«Управління інтегрованими бізнес-структурами»

Шифр та назва
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
спеціальності
Назва освітньої
Економіка та управління підприємством
програми
Рівень вищої
Другий (магістерський)
освіти
Статус дисципліни Вибіркова дисципліна в загальноакадемічній базі вибіркових
дисциплін НМетАУ, рекомендованих для включення в індивідуальні
плани студентів спеціальності 076
Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин)
Терміни вивчення Перший курс, ІІІ чверть
дисципліни
Мова викладання
Українська
Передумови
Знання з економічної теорії, економіки підприємства, оперативного і
вивчення
стратегічного менеджменту, отримані на першому (бакалаврському)
дисципліни
рівні вищої освіти
Мета навчальної
дисципліни
Компетентності,
формування яких
забезпечує
навчальна
дисципліна
Програмні
результати
навчання

Формування системних уявлень про створення, організацію
діяльності, функціонування та розвиток інтегрованих бізнес-структур
(ІБС) в сучасній економіці
Критичне осмислення теорії і практики управління інтегрованими
бізнес-структурами з урахуванням специфіки вітчизняної клановоолігархічної моделі соціально-економічного розвитку
Здатність аналізувати різні аспекти функціонування ІБС,
діагностувати ключові проблеми і визначати шляхи їх подолання
В результаті засвоєння дисципліни студент має знати:
– економічну сутність і класифікацію різних видів ІБС;
– методичні засади створення інтегрованих бізнес-структур;
– напрямки державного регулювання діяльності ІБС та реальні
проблеми такого регулювання;
– ключові аспекти організації діяльності ІБС та управління ними;
– специфіку функціонування різних видів ІБС в державах з
розвиненою ринковою економікою та транзитивних країнах;
має вміти:
– аналізувати інституційні схеми та організаційні діаграми
існуючих ІБС і будувати їх для проектних ІБС;
– діагностувати ключові проблеми функціонування ІБС і визначати
шляхи їх подолання;
– оцінювати економічну ефективність діяльності ІБС.
Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних
результатів навчання:
– демонструвати базові знання з питань навчальної програми для

Зміст навчальної
дисципліни

Заходи та методи
оцінювання

подальшого їх використання на практиці;
– володіти методами аналізу і декомпозиції «вузьких місць» в
організації діяльності ІБС.
Модуль 1. Загальна характеристика та класифікація ІБС.
Модуль 2. Державне регулювання діяльності ІБС в країнах з різними
типами соціально-економічних систем.
Модуль 3. Організація діяльності та управління ІБС.
Модуль 4. Особливості функціонування ІБС в Україні.
Оцінювання модулів 1, 3, 4 здійснюється за результатами
виконання трьох контрольних робіт у тестовій формі.
Оцінювання модуля 2 здійснюється за результатами захисту
розрахункового індивідуального завдання.
Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною
шкалою.
Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як
середнє арифметичне 4-х модульних оцінок за 12-бальною шкалою.

Види навчальної роботи та її обсяг в академічних годинах

Усього годин за навчальним планом
у тому числі:
Аудиторні заняття
з них:
- лекції
- лабораторні роботи
- практичні заняття
- семінарські заняття
Самостійна робота
у тому числі при :
- підготовці до аудиторних занять
- підготовці до заходів модульного контролю
- виконанні курсових проектів (робіт)
- виконанні індивідуальних завдань
- опрацюванні розділів програми, які не
викладаються на лекціях
Семестровий контроль
Специфічні засоби
навчання
Навчально-методичне
забезпечення
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ІІІ
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Навчальний процес передбачає використання мультимедійного
комплексу, комп’ютерних робочих місць
Основна література
1. Господарський кодекс України: [офіц. текст в редакції вiд 01.08.2016
р.]. – Офіційний сайт Верховної ради України: [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Підприємницька діяльність та економіка підприємства: навч. посіб. /
С.Б. Довбня, Т.Б. Ігнашкіна, А.Б. Педько та ін.; за заг. ред. д-ра екон.
наук, проф. С.Б. Довбні. – Д.: ЛІРА, 2016. – 440 с.
3. Мягких І.М. Методологічні засади управління інтегрованими бізнесструктурами авіапідприємств: Дисертація на здобуття наукового

ступеня доктора економічних наук. – К.: НАУ. – 2015. - 459 с.

[Електронний
ресурс]
–
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14333

Режим

доступу:

4. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: Навч.
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учбової літератури, 2008. – 232 с.
10. Карінцева О.І. Економіка та організація діяльності об`єднань
підприємств: конспект лекцій для студ. спец. «Економіка
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3. Галпин Т. Дж. Полное руководство по слияниям и поглощениям
компаний / Галпин Т. Дж., Хендон М. – М.: 2005. – 240 с.
4. Гохан П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / П.
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