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1. Загальна інформація
Навчальна дисципліна викладається у другому семестрі  денна ф. навчання; другому
семестрі  заочна ф. навчання
Тип дисципліни
Мова викладання
Кількість кредитів – 4, годин – 120
Форма навчання
Аудиторні заняття, годин:
всього
спец. 051
Самостійна робота, годин
Форма підсумкового контролю
Розклад занять
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2. Анотація навчальної дисципліни
Дисципліна «Проєкти розвитку компаній» є однією з фундаментальних дисциплін
економічного циклу, яка дозволяє забезпечити розвиток компаній через формування,
розвинення та вдосконалення системі управління, створювати механізм її функціонування.
3. Мета навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Проєкти розвитку компаній» є опанування
теоретичного, методичного і практичного інструментарію з обґрунтування та прийняття
управлінських рішень у сфері забезпечення успішного довгострокового розвитку підприємства
за умов мінливого середовища господарювання.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Проєкти розвитку компаній» є формування
системного уявлення про підприємство та його розвиток; опанування методичних підходів та
набуття навичок практичного використання інструментарію сучасних управлінських концепцій
розвитку підприємства; оволодіння технологіями та інструментарієм проектного підходу для
забезпечення успішного довгострокового розвитку компанії
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: методологічні основи управління розвитком компанії, що складаються з концепцій,
методів та технологій управління розвитком, способів оцінювання результативності розвитку
компанії як концентрованого відображення якості управлінської діяльності.
вміти: практично забезпечити управління розвитком через формування, розвинення та
вдосконалення в загальній системі управління компанії спеціальної підсистеми управління її
розвитком, створювати механізм її функціонування, а також опановувати передовий досвід у
сфері управління розвитком компаній.
Самостійна робота студентів включає знайомство з літературою, підготовку до
практичних занять, виконання індивідуальних завдань.

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною
5. Зміст навчальної дисципліни

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси
Види контролю: поточний; підсумковий: диф. залік  денної; іспит – заочної ф. н.
спец. 051
Нарахування балів
Інформаційні ресурси
7. Політика навчальної дисципліни
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з
урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».
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