Назва дисципліни

Тренінг-курс «Розробка програми організаційного
розвитку бізнесу»
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Викладач
А
Мета і задачі дисципліни
Мета: сприяти розвитку професійних компетенцій студентів через
набуття ними практичних навичок в обґрунтуванні та прийнятті
господарських рішень в сучасних умовах.
Завдання:
- виявлення рівня опанування базових теоретичних знань з
дисциплін професійного спрямування;
- формування навичок прийняття оптимального господарського
рішення щодо розв’язання конкретної проблемної ситуації на
підприємстві за наявності запропонованих альтернативних варіантів
його розвитку;
- оцінювання рівня відповідності сформованих у студенів
компетенцій
необхідним
для
розв’язання
проблемам
у
функціонуванні та розвитку підприємства.
B
Тематика дисципліни
Визначення мети та етапів проведення розробки програми
організаційного розвитку бізнесу
Проведення стратегічної діагностики діяльності підприємства на
основі наданої інформації
Вибір та обґрунтування одного з альтернативних стратегічних
напрямів розвитку підприємства для розв’язання загальної проблеми
Формування стратегічного набору підприємства та визначення
необхідних стратегічних змін.
Економічне обґрунтування ефективності впровадження обраного
стратегічного напряму розвитку
Підготовка виконаного проекту до презентації
C
Стиль та методика навчання
Лабораторні заняття
Організаційнометодичні
форми вивчення
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
Форми
завдання, залік
контролю
D
Компетентності
СК5. Здатність критично інтерпретувати результати останніх
Фахові
теоретичних та практичних досліджень у сфері підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності
СК6. Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи,
інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх
використання для експертної оцінки господарських ситуацій і
прийняття управлінських рішень
E
Основні результати навчання

РН14. Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та
переконання.
РН21. Уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких,
торговельних та біржових структур і впроваджувати їх.
РН24. Виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях,
критично оцінювати явища та процеси у сфері підприємництва,
торгівлі і біржової діяльності.
РН27. Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері
підприємницької,
торговельної
та
біржової
діяльності
з
використанням сучасних методів і технологій.
РН31. Впроваджувати та реалізовувати інноваційні проекти з метою
створення умов для ефективного функціонування та розвитку
підприємницьких, торговельних і біржових структур.

