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- обов’язкова для спеціальності 051 «Економіка»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Фахові знання з управління економікою
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані й практичні проблеми щодо
розвитку підприємств на основі аналізу факторів середовища та використання результатів
дослідження для обґрунтування управлінських рішень щодо формування адекватних
моделей взаємодії підприємства та середовища
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретичні аспекти розвитку підприємств
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.

Сутність та зміст поняття розвитку підприємства
Характеристика процесів управління розвитком підприємств та їх
класифікація
Ресурсне забезпечення розвитку підприємств

Модуль 2. Діагностика та моделювання розвитку підприємств
Тема 4.
Тема 5.

Методичні підходи до діагностики розвитку підприємств
Моделі організаційного розвитку підприємств

Модуль 3. Стратегічні аспекти розвитку підприємств та оцінка
ефективності управління його розвитком
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.

Стратегічні аспекти розвитку підприємств
Управління розвитком інформаційних ресурсів підприємства
Оцінка рівня розвитку підприємства

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати основні теорії, принципи і методи аналізу та оцінювання процесів розвитку
організації;
знати складові процесу розвитку підприємств та ієрархію форм реалізації організаційного
розвитку на підприємстві;
вміти організовувати процес управління розвитком підприємства та розробляти його
раціональні форми;
вміти визначати альтернативи розвитку підприємств та забезпечувати на стадії
планування високий рівень збалансованості її складових елементів;
здатність визначати напрями розвитку підприємств з урахуванням факторів середовища, в

-

якому воно функціонує;
забезпечувати упорядкованість організаційної системи, підтримання її у стані динамічного
розвитку й адаптації;
здатність розробки і моделювання розвитку підприємств з урахуванням особливостей їх
функціонування в різних галузях і сферах, оцінювати їх ефективність.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції, в тому числі з візуальним супроводженням;
семінарські заняття (в тому числі дискусія, ситуативне моделювання в групах і
індивідуальне);
самостійний творчий аналітичний пошук;
індивідуальний творчий експеримент;
консультування індивідуальне, групове, колективне.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- виконання завдань і контрольних робіт на семінарських заняттях – ~ 40 балів;
- виконання модульних контролів – ~ 30 балів;
- виконання самостійної роботи та творчо-пошукового характеру – ~ 30 балів.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового контролю студентами, які отримали рейтинговий бал, що
відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного.
Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за наступні
види робіт:
– за виконання додаткових творчо-пошукових завдань підвищеної складності
(підготовка і публікація статті в українському фаховому або зарубіжному науковому
виданні із індексом цитування в Scopus, Web of Science, Index Copernicus);
– за участь у міжнародних проєктах, підготовці монографії, підручника, навчального
посібника з дисципліни тощо.
Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи здобувача освіти:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання
90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Зараховано

74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59

Не зараховано

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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