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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ
Загальні аспекти організації розвитку підприємницьких структур
Заняття1. Організаційний розвиток
Знати сутність і значення організапідприємства.
ційного розвитку підприємницьких
1.1
Сутність, цілі і принципи органі- структур
Розуміти роль і місце організаційзаційного розвитку.
1.2
Еволюція концепції організа- ного розвитку у системі стратегічного
ційного розвитку, як наукового на- управління підприємством.
прямку.
1.3
Роль і місце організаційного
розвитку у системі стратегічного
управління підприємством.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 РІВНІ І НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
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Заняття 2. Рівні організаційного розЗнати сутність різних рівнів органівитку підприємницьких структур
заційного розвитку підприємств
2.1…Класифікація рівнів організаційВміти співвідносити рівні організаного розвитку.
ційного розвитку в залежності від різ2.2 Рівні організаційного розвитку в них чинників
залежності від часового чинника.
Навчитися класифікувати рівні ор2.3 Рівні організаційного розвитку в ганізаційного розвитку.
залежності від середи і напряму розвитку.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
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Заняття 3. Стратегії організаційного
Знати сутність стратегій розвитку
розвитку
підприємницьких структур
3.1. Стратегії підвищення організаційРозуміти особливості застосування
ній ефективності.
конкретної стратегії організаційного
3.2 Стратегії розвитку організаційних розвитку
процесів.
3.3.Стратегії організаційної трансформації.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТИПИ ПІДПРИЄМСТВ
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Заняття 4. Сучасні організаційні типи
Знати сутність сучасних організаінтеграційних підприємств.
ційних типів і інтеграційних підпри4.1 Типи підприємств з переважно ве- ємств.
ртикальною організаційною структуРозуміти відмінності сучасних оррою розвитку.
ганізаційних типів інтеграційних підп4.2 Типи підприємств з переважно го- риємств
ризонтальною організаційною струкНавчитися розпізнавати різні типи
турою розвитку.
підприємств
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Заняття 5. Напрями розвитку органіЗнати особливості внутрішнього і

заційних структур.
зовнішнього розвитку підприємств.
5.1 Особливості внутрішнього і зовніРозуміти вплив зовнішніх інтеграшнього розвитку підприємств.
ційних процесів на розвиток організа5.2 Напрями внутрішньої корекції ор- ції
ганізаційної структури підприємства.
Навчитися виділяти напрями внут5.3 Розвиток організації на підставі рішньої корекції організаційної струкзовнішніх інтеграційних процесів
тури підприємства.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
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Заняття 6. Вдосконалення управління
Вміти аналізувати організаційний
організаційним розвитком підприємс- розвиток та розроблювати концепцію
тва.
організаційного розвитку
6.1Дослідження законів розвитку орРозуміти сутність законів розвитку
ганізаційної .
організаційною структурою та
6.2 Аналіз організаційного розвитку.
Навчитися застосовувати методичні
6.3 Розробка концепції організаційного підходи к плануванню організаційного
розвитку.
розвитку.
6.4 Методичні підходи к плануванню
організаційного розвитку.

