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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

16 4 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 1-2 
Семінарські заняття: 

16 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:3 

- самостійна робота:6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

88 112 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Управління розвитком компанії» є  

теоретико-методичні та практичні аспекти управління розвитком підприємства. 

Метою вивчення дисципліни «Управління розвитком компанії» є:  формування у 

студентів системи фундаментальних знань щодо сутності розвитку підприємства як 

сучасної концепції організації бізнесу. 

Передумови для вивчення дисципліни. Теоретичною і методологічною базою 

вивчення дисципліни є: «Економіка підприємства». «Маркетинг».  

Міждисциплінарні зв’язки вивчення дисципліни  тісно пов’язано з навчальними 

дисциплінами: «Економіка підприємства», «Організаційне проєктування», «Управління 

проєктами та ризиками». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання:  

- основних чинники розвитку сучасного підприємства; 

- складових потенціалу розвитку підприємства; 

- критеріїв прийняття рішень щодо розвитку підприємства в умовах 

невизначеності; 

- елементів господарського механізму управління розвитком підприємства;  

- суб'єктів та об'єктів оцінки ефективності підприємства; 

2. Уміння: 

- вивчати та узагальнювати напрямки розвитку підприємства; 

- визначати місце управління розвитком у системи управління підприємством; 

- обирати стратегії розвитку підприємства в умовах конфлікту; 

- приймати оптимальні багатоцільові рішення щодо розвитку підприємства; 

- здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх передумов розвитку 

підприємства; 

- здійснювати планування заходів з підвищення системної ефективності 

підприємства. 



3. Комунікація: 

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, 

що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;  

- використання державної мови у професійній діяльності;  

- практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та оприлюднення 

результатів наукової праці; 

4. Автономність та відповідальність: 

- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди;  

- здатність до подальшого навчання.  

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 
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(заочна форма навчання) 
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1. Предмет, цілі та 

завдання управління 

розвитком 

підприємства   

4 2 2    14 2 2     19 

2. 
Поняття і сучасні 

концепції 

управління 

розвитком 

підприємства  

8 4 4    14 2 2     19 

3. 
Потенціал розвитку 

підприємства та його 

діагностика  

6 2 4    14 2  2    19 

4. Структура механізму 

управління 

розвитком 

підприємства  

6 4 2    14 2  2    19 

5.  
Особливості 

формування 

альтернатив 

розвитку різних 

підприємств  

4 2 2    14       16 

6. Особливості 

інноваційною 

діяльністю компанії. 

4 2 2    14       16 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 32 16 16    88 8 4 4    112 

 

 

 



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

ТЕМА 1. Предмет, цілі та завдання управління розвитком підприємства 
Управління розвитком підприємства як предмет вивчення. Сутність та місце 

управління розвитком у загальній системі управління підприємством. Проблемне поле 

дисципліни. Предмет та об'єкт навчальної дисципліни "Управління розвитком 

підприємства". 

Мета і завдання вивчення дисципліни. Опанування теоретичних основ управління 

розвитком підприємства. Вивчення сучасної практики управління розвитком в зарубіжних 

та передових вітчизняних підприємствах. Засвоєння методичного інструментарію 

діагностування потенціалу розвитку та прикладних аспектів управління розвитком 

підприємства за умов структурно-мінливого зовнішнього середовища. 

Місце дисципліни "Управління розвитком підприємства" в системі підготовки за 

спеціальністю "Економіка підприємства". Форми організації навчального процесу, 

методичне та бібліографічне забезпечення курсу. Логіко-структурна схема дисципліни. 

ТЕМА 2. Поняття і сучасні концепції управління розвитком підприємства 

Онтологія управління розвитком підприємства. Поняття еволюції, функціонування 

та розвитку підприємства. Розвиток організації у контексті її базових категорій (процеси, 

ресурси/продукти/ механізми, структура, культура, управління). Дескриптивне (описове.) 

та нормативне (ідеальне) розуміння розвитку підприємства. Принципи, функції і методи 

управління розвитком. 

Розвиток підприємства як об’єкт управління. Розвиток підприємства як наслідок дії 

законів еволюції організації (несвідоме) та як наслідок прийняття спеціальних 

адміністративних (управлінських) рішень (свідоме). Цілі та завдання розвитку 

підприємства. 

Рушійні сили розвитку підприємства. Основні чинники розвитку сучасного 

підприємства: просторові та часові. Внутрішньоорганізаційні угоди та їх вплив на 

ефективність розвитку підприємства. Сила тиску внутрішнього та зовнішнього 

середовища як чинник розвитку підприємства. Визначення балансу очікувань між 

підприємством та іншими суб'єктами як основне завдання його гармонійного розвитку. 

Альтернативи і вектори розвитку підприємства. Різновиди розвитку: інтенсивний 

та екстенсивний, зовнішній і внутрішній, кількісний (зростання) та якісний (розвиток як 

такий). Ландшафт бізнес-середовища та стратегічний простір розвитку підприємства. 

Функціональні напрями розвитку: техніко-технологічний, соціальний, організаційний, 

діловий. 

ТЕМА 3. Потенціал розвитку підприємства та його діагностика 

Передумови розвитку підприємства. Ідентифікація підприємства та його оточення. 

Компетенції підприємства як відправна точка його розвитку. Стратегічний простір 

розвитку підприємства та його конфігурація. Взаємний вплив зовнішніх та внутрішніх 

передумов розвитку підприємства та можливості їх формування (створення). 

Поняття потенціалу розвитку підприємства. Загальна характеристика потенціалу 

розвитку. Структура потенціалу розвитку: основні елементи (виробничий, фінансовий, 

маркетинговий, організаційний потенціали та можливості зовнішнього середовища), 

взаємозв'язки, процеси. 

Діагностування потенціалу розвитку підприємства. Об'єкти діагностування: якісна 

характеристика змін зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Тріада 

діагностування розвитку підприємства: аналіз можливостей, характеристика стратегічних 

намірів та ідентифікація вимог ринку. Оцінка відповідності рівня змін у внутрішньому 

середовищі підприємства якісним змінам її оточення. 



Індикатори розвитку підприємства. Формальні та неформальні показники розвитку 

організації. Формальні результуючі індикатори (розмір підприємства, спектр 

диверсифікації продукту, фінансові показники діяльності, конкурентні переваги), 

формальні забезпечуючи індикатори (система управління, кваліфікація персоналу, стан 

техніко-технологічної бази підприємства), неформальні результуючі (стабільність, 

стійкість, мобільність діяльності підприємства, досягнення стратегічних цілей, 

узгодженість інтересів основних агентів, імідж підприємства), неформальні забезпечуючі 

індикатори (компетентність персоналу, розвиненість системи партнерських зв'язків, 

інформаційне забезпечення). Управлінські орієнтири та критерії успішного розвитку 

підприємства. 

ТЕМА 4. Структура механізму управління розвитком підприємства 

Господарський механізм управління підприємством. Визначення категорії 

"господарський механізм управління". Характеристика фаз циклу управління 

підприємством. Якісний аналіз елементів господарського механізму управління. 

Кількісний аналіз елементів господарського механізму управління. 

Управління ризиками на підприємстві. Сутність ризиків та їх види. Різниця понять 

"ризик" та "невизначеність". Зони ризиків залежно від втрат. Економічна межа ризику на 

підприємстві. Структура процесу управління ризиками. Вибір методу впливу на ризики. 

Методи творчого вирішення проблем у процесі управління підприємством. 

Аналітичні та неаналітичні методи вирішення проблем. Мозковий штурм (мозкова атака). 

Синектика та види аналогій. Метод контрольних запитань. Метод морфологічного аналізу. 

Когнітивні карти. Сутність, мета, послідовність дій та використання кожного з методів.  

Принципи господарського механізму на підприємстві. Еквівалентність між метою 

та засобами її досягнення. Урахування усіх аспектів діяльності на підприємстві. 

Урахування змін внутрішнього та зовнішнього середовищ. Узгодженість інтересів усіх 

учасників. Здатність господарського механізму до розвитку. 

Комплексність господарського механізму. Економічні механізми підприємства. 

Організаційні механізми підприємства. Мотиваційні механізми підприємства. Фінансові 

механізми підприємства. 

Саморозвиток господарського механізму. Взаємовигідність нововведень щодо 

співвідношення "ціна - якість". Адаптивність господарського механізму. Складність 

структури управління.  

Альтернативи розвитку підприємства. Визначення діапазону можливих моделей 

розвитку: від збереження існуючих позицій на ринку до зміни профілю діяльності. 

Розробка можливих видів діяльності підприємства (з урахуванням можливостей власного 

виробництва та кооперування з іншими учасниками ринку). Вибір "вектору розвитку" 

підприємства. 

ТЕМА 5. Особливості формування альтернатив розвитку різних підприємств 

Стратегічне партнерство як форма розвитку підприємства. Основні засади 

міжфірмової співпраці. Передумови формування та типологія стратегічних альянсів. 

Стратегічні наслідки створення альянсів для їх учасників. Моделі поведінки підприємства 

за умов стратегічних союзів. Напрями і масштаби стратегічних змін за різних форм 

партнерських взаємин. Сфери поширення стратегічних альянсів. 

Розвиток підприємства за рахунок внутрішніх резервів. Напрями внутрішнього 

розвитку підприємства. Особливості внутрішнього розвитку залежно від типу 

підприємства. Функціональні напрями розвитку підприємства. Розвиток підприємства у 

контексті структури внутрішнього середовища. Вибір "векторів" розвитку підприємства за 

рахунок внутрішніх резервів. 

Методологічні аспекти дослідження системної ефективності. Проблеми оцінки 

системної ефективності підприємства. Використання методів системного підходу та 



кваліметрії щодо ефективності функціонування та розвитку підприємства. Характеристика 

суб’єкта та об’єкта оцінки підприємства. Логіка оцінок. 

Онтогенез категорії "ефективність". Етимологія категорії "ефективність". Теорія 

оцінювання. Недоліки та переваги сучасних підходів щодо визначення ефективності 

підприємства. 

Визначення системної ефективності. Різниця між категоріями якість та 

ефективність. Модель функціонування підприємства. Визначення категорії "системна 

ефективність". 

Результативність підприємства. Життєвий цикл результату. Види цілей. Рівень 

досягнення цілей. Процес об’єктивізації цілей. Процес цілепокладання. Типи ієрархічних 

структур. Методи узгодження цілей. 

Ресурсоємність і ресурсовіддача. Трансакційні та альтернативні витрати. 

Інтелектуальні ресурси. Калькулювання виробничої та повної собівартості. 

Характеристика методів калькулювання собівартості. Функціонально-вартісний аналіз; 

завдання, форми та особливості. Послідовність проведення функціонально-вартісного 

аналізу. 

Оперативність. Своєчасність. Відтворювальний цикл підприємства. Швидкодія 

системи. Стійкість циклів і процесів. Використання кривої засвоєння. 

Якість потенціалу як джерела ефективності підприємства. 

Архітектоніка потенціалу. Загальна структура техніко-технологічної бази 

підприємства. Основні показники техніко-економічного рівня виробництва. Якість 

трудового потенціалу підприємства. 

Функціональна організованість підприємства. Узгодженість підсистем та елементів 

підприємства. Актуалізація функцій. Дилема зосередження та лабільності функцій. 

Нейтралізація дисфункцій. 

Структура системної ефективності. Інтегральний показник системної ефективності 

підприємства. Комплексні умови виникнення системної ефективності підприємства. 

Фактори впливу на формування ефективного результату. Цільові нормативи та соціально-

економічні індикатори розвитку підприємства. 

Методи формування комплексного показника системної ефективності. Метод теорії 

корисності. Метод векторної оптимізації. Методи ситуаційного управління та 

моделювання. Сутність, мета, послідовність дій та використання кожного з методів. 

 

ТЕМА 6. Особливості інноваційною діяльністю компанії. 
Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності: сутності і особливості на 

різних стадіях життєвого циклу.  

Конкурентоспроможність підприємства і його інноваційна діяльність. Стратегічна 

значущість нововведень в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. 

Інноваційний потенціал підприємства (організації) як найважливіший чинник 

конкурентоспроможності. Характеристика інноваційного потенціалу підприємства 

(організації).  

Стратегії інноваційного розвитку підприємств і підходи до їх формування і 

реалізації. Суть дифузних процесів і їх основні напрями. Трансфер результатів науково-

технічної діяльності на рівні організацій і держав. Охорона інтелектуальної власності. 

Особливості регламентації інноваційних процесів на макро- і мікрорівнях 

управління. Особливості організації оплати і стимулювання праці в інноваційній 

діяльності. Опір персоналу підприємства інноваціям. Конфлікти в процесі інноваційного 

розвитку. Методи і підходи до подолання опору інноваціям і вирішенню конфліктів. Цілі і 

завдання прогнозування науково-технологічного розвитку. Основні принципи 21 

прогнозування. Довгострокове прогнозування розвитку економіки. Прогнозування і 

ухвалення інноваційних рішень.  



Усередині і міжфірмові організаційні форми інноваційної діяльності. Альянси в 

інноваційній сфері. Міжфірмова науково-технічна кооперація. Бізнес-інкубатори. Наукові 

і технологічні парки. Технополіси (наукогради). Глобальні інноваційні процеси і 

особливості їх організації. 

  

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

ТЕМА 1. Предмет, цілі та завдання управління розвитком підприємства  

ТЕМА 2. Поняття і сучасні концепції управління розвитком підприємства  

ТЕМА 3. Потенціал розвитку підприємства та його діагностика  

ТЕМА 4. Структура механізму управління розвитком підприємства  

ТЕМА 5. Особливості формування альтернатив розвитку різних підприємств  

ТЕМА 6. Особливості інноваційною діяльністю компанії. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу 

у вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза 

межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид 

самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. 

Результативність виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до 

«5» і фіксується в академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, 

ще й вибіркову. Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу 

дисципліни. Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з 

метою підвищення свого професійного рівня, особистого рейтингу.  

Загальний обсяг СРС з дисципліни становить 88 год для денної форми навчання і 

112 год. для заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 
 підготовка до семінарських занять;  
 виконання завдань, що винесені на самостійне опрацювання; 
 пошукова робота з електронними джерелами; 
 підготовка і написання рефератів; 
 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та заліку. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

(денна/заочна форми 

навчання) 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 4  год./ 2 год. 

2. Підготовка до семінарських занять 20 год./8 год. 

3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4 год./4 год. 

4.  Опрацювання завдань, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за заданим 

планом 

31год./59год. 

5. Робота з інтернет-ресурсами 5 год./25год. 

6. Підготовка до підсумкового контролю 4 год./ 4год. 

7.  Підготовка і написання рефератів 20 год. /10 год. 

 

 

 



Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на денній 

та заочній формі подано у силабусі дисципліни 
Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених 

до кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з 

тим   здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих 

науково-дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент 

може написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за 

курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
Ноутбук, проєктор. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

Основні джерела: 

1. Гончаренко Е.Н. Устойчивое развитие предприятия: методология, механизмы, модели: 

монография. Одесса: Атлант, 2014. 382 с. 

2. Касьянова Н.В.  Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: 

концепція, моделі та методи: монографія Донецьк: Купріянов В. С., 2011. 375 с. 

3. Тимофеєв В.М.  Управління розвитком підприємства: навч. посіб. для студ. екон. спец.. 

Укр. інж.-пед. акад. Харків: Скорпіон, 2009.   135 с. 

4. Довбенко В.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. / В. І. Довбенко, В. М. 

Мельник; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., випр. і допов. Л.: Вид-во Львів. 

політехніки, 2011.  229 с. 

 

Допоміжні джерела: 

1. Антошкіна Л.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч.-метод. посіб.: навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл.  Донецьк: Юго-Восток, 2012.  450 с. 

2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Пікус Р.В. та інші. Страхування: підручник   Київ: 

Знання, 2008. 1019 с. 

3. Довбенко В.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб.   2-ге вид., випр. 

і допов.  Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2011.  229 с. 

4. Велика К.В. Розвиток інноваційно-орієнтованого промислового підприємства: 

фінансове та організаційне забезпечення: монографія.   Одеса; Луганськ: Ноулідж, 

2013.   160 с. 

5. Добикіна О.К. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. для самост. 

вивч.  Краматорськ: ДДМА, 2010.  92 с. 

6. Єлецьких С.Я.  Управління фінансово стійким розвитком підприємства: 

монографія   Краматорськ: ДДМА, 2012. 475 с. 

7. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками: Навч. посіб.   Київ: Знання, 

2010.  598 с. 

8. Раєвнєва О.В.  Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, 

моделі   Х.арків: ВД "ІНЖЕК", 2006.   496 с. 

9. Реген В. Управление комплексным развитием предприятия   

10. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. 

посібник.   Київ: Кондор; ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2004. 200с. 

 

 



Інтернет-ресурси: 

1. Інтернет-портал для управлінців.  URL : www.management.com.ua/.  

2. Корпоративный менеджмент. URL: http:// www.cfin.ru.  

3. Экономика и управление на предприятиях : научно-образовательный портал. URL: 

http:// www.eup.ru.  

4. Развитие бизнеса. URL: http://www.devbusiness.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


