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1. Мета вивчення навчальної дисципліни - розвинути в аспірантів
дослідницьких навиків в області менеджменту та маркетингу взаємовідносин, а
також отримання теоретичних знань в області сучасних тенденцій розвитку
міжорганізаційних відносин, придбання навичок і умінь вирішення практичних
ситуацій, пов'язаних з аналізом конкурентного середовища на ринках,
визначенням суб'єктів, що займають домінуюче становище, формування системи
взаємовідносин АТП з його основними партнерами, враховуючи задоволення
потреб партнерів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності
розвитку міжорганізаційних взаємовідносин, системи взаємодії підприємства з
основними партнерами, процеси стратегічного та оперативного управління
системою вертикальних і горизонтальних мережевих взаємовідносин між
юридично незалежними економічними агентами.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

основні риси та особливості трансформації світового економічного
простору, сучасні підходи до розуміння інтеграційних процесів;

теоретичних та методологічних основ маркетингу взаємовідносин;

визначення ключових партнерів підприємства;

поняття межорганізаційної мережі, критерії виявлення і причини
формування, типології мережевих структур;
 вивчення впливу макро- та мікросередовища на взаємини підприємств в
мережі;

форми міжорганізаційної мережевої взаємодії;

формування лояльності партнерів до підприємства;

особливості інформаційних обмінів в міжорганізаційних мережах;

розробка індивідуальних стратегій взаємовідносин з партнерами,
управління портфелем взаємин підприємства;
 розробка стратегії управління міжорганізаційними відносинами в
ланцюжку створення цінності і оцінки її ефективності.
2. Передумови для вивчення дисципліни: навчальна дисципліна
«Управління міжорганізаційними взаємовідносинами» вивчається, спираючись на
всі знання та вміння, отриманні після вивчених раніше дисциплін “Методи
дослідження в економіці і менеджменті” і передує вивченню дисциплін
“Управління результативністю”, “Управління
конкурентоспроможністю”,
“Діагностика в системі управління”.
3. Опис навчальної дисципліни
Характеристика навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів - 4
Кількість годин
- 120

денна форма
заочна (дистанційна)
навчання
форма навчання
___вибіркова ____
(обов'язкова, вибіркова)
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Семестр викладання дисципліни

__3___

(порядковий номер семестру)

Вид контролю:
Розподіл часу:
- лекції (годин)
48
- практичні заняття (годин)
- самостійна робота студентів (годин)
72
- підготовка та складання екзамену
(годин)

__3__

(порядковий номер семестру)

__ екзамен__
(залік, екзамен)

120
-

4. Очікувані результати навчання з дисципліни
По завершені вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
 основні поняття мережевого підходу та маркетингу взаємин;
 концепцію і принципи управління міжорганізаційними відносинами;
 моделі дослідження процесів управління портфелем взаємин
підприємства;
 основні види та типи лояльності, методичні підходи щодо оцінки рівня
лояльності партнерів;
 алгоритм процесу стратегічного управління міжорганізаційними
відносинами;
 маркетингові підходи і методи оцінки ефективності управління
взаємовідносинами в мережі;
вміти:
 аналізувати маркетингові аспекти розвитку міжорганізаційних відносин
на різних ринках;
 оцінювати цінність кожного партнеру для підприємства та виділяти
ключових партнерів;
 формувати різні типи міжорганізаційних мережевих структур;
 застосовувати отримані знання для розробки стратегії управління
міжорганізаційними відносинами в мережі і оцінки її ефективності;
володіти:
 концептуально-теоретичними положеннями і методологією управління
міжорганізаційними мережами на різних ринках;
 навичками аналізу методологічних проблем, що виникають при
вирішенні дослідницьких і практичних завдань.
Програмні компетентності.
Дисципліна робить внесок у формування наступних універсальних і загальних
компетенцій:
 здатності до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень,
генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в
тому числі в міждисциплінарних областях;
 готовність брати участь в роботі українських і міжнародних
дослідницьких колективів за рішенням наукових і науково-освітніх завдань;
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 здатності планувати і вирішувати завдання власного професійного та
особистісного розвитку;
 здатність адаптувати нові знання у вузькопрофесійну і междісціплінарну
діяльність;
 здатність здійснювати комплексні дослідження, в тому числі
міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду;
 володіння прийомами і методами наукової дискусії і комунікативної
діяльності в професійному співтоваристві;
 здатність брати участь у колективному науковому дослідженні і
проводити самостійні наукові дослідження;
 здатність самоорганізації в ході виконання наукового дослідження;
 вміння професійно представляти результати досліджень у вигляді
наукових публікацій, інформаційно-аналітичних матеріалів, презентацій;
 готовність дотримуватися всі принципи академічної етики при
проведенні наукових досліджень, з розумінням особистої відповідальності за цілі,
засоби, результати наукової роботи;
 здатність модифікувати і адаптувати існуючі науково дослідні та
інформаційні технології у своїй професійній діяльності.
Дисципліна робить внесок у формування таких спеціальних (фахових)
компетенцій:
 здатність демонструвати і застосовувати поглиблені знання в сфері
управління міжорганізаційними взаємовідносинами;
 володіння методологією теоретичних і експериментальних досліджень в
області маркетингу взаємовідносин;
 володіння культурою наукового дослідження в області маркетингу
взаємовідносин, в тому числі з використанням новітніх інформаційнокомунікаційних технологій;
 здатність адаптувати і узагальнювати результати сучасних економічних
та управлінських досліджень щодо управління міжорганізаційними мережевими
структурами;
 здатність адаптувати результати сучасних управлінських досліджень для
цілей вирішення проблем управління, що виникають в діяльності мережевих
організацій і державної політики;
 здатність доведення результатів теоретичного дослідження між
організаційної кооперації до практичної реалізації і отримання економічного
ефекту;
 здатність
використовувати
результати
досліджень,
знання
закономірностей і тенденцій розвитку для вдосконалення організаційноекономічних механізмів, методів управління, розробки стратегій діяльності
підприємств, організацій, комплексів, галузей.
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5. Критерії оцінювання результатів навчання
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Оцінка
Оцінка за
в
національною
Оцінка
балах
шкалою

90-100

Відмінно

82 – 89

A

B
Добре

75 – 81

С

67 – 74

D
Задовільно

60 – 66

E

35 – 59

FX
Незадовільно

1 – 34

F

Оцінка за шкалою ЄКТС
Критерії
“Відмінно” - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без
прогалин, необхідні практичні навички роботи з освоєним
матеріалом сформовані, усі передбачені програмою навчання
навчальні завдання виконані, якість їхнього виконання оцінено
числом балів, близьким до максимального.
“Дуже добре” - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без
прогалин, необхідні практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, усі передбачені
програмою навчання навчальні завдання виконані, якість
виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до
максимального.
“Добре” - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без
прогалин, деякі практичні навички роботи з освоєним
матеріалом сформовані недостатньо, усі передбачені
програмою навчання навчальні завдання виконані, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом
балів, деякі види завдань виконані з помилкам
“Задовільно” - теоретичний зміст курсу освоєний частково,
але прогалини не носять істотного характеру, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, більшість передбачених програмою навчання
навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань,
можливо, містять помилки.
“Достатньо” - теоретичний зміст курсу освоєний частково,
деякі практичні навички роботи не сформовані, багато
передбачені програмою навчання навчальні завдання не
виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом
балів, близьким до мінімального.
“Незадовільно” - теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання навчальних завдань не
виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів,
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі
над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань(з можливістю повторного складання)
“Неприйнятно” - теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, усі
виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова
самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до якогонебудь значимого підвищення якості виконання навчальних
завдань (з обов’язковим повторним курсом)

6. Засоби діагностики результатів навчання – тести, залікова робота.
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7. Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього
процесу та видами навчальних занять
Назва теми лекційного
матеріалу

Кількість
годин
очна заочна

Назва тем
ЛР, ПР, СЗ, СРС
СРС
4

Кількість
годин
Література
очна заочна

1
2
3
2 основи міжорганізаційної мережевої взаємодії
Розділ 1. Теоретичні

5

6

7

Тема 1. Інтеграційні
процеси в сучасній
економіці.
Тема 2. Теоретичні
та
методологічні
основи маркетингу
партнерських
відносин.
Тема 3. Розвиток
міжорганізаційної
мережевої взаємодії

Базова [16,8,13,14];
допоміжна
[4-6]
Базова [25,13,14];
допоміжна
[4-6]

6

-

СРС 1. Сучасна концепція
маркетингу взаємодії, її переваги

9

15

6

-

СРС 2. Склад та структура процесів
маркетингу взаємодії

96

15

6

-

СРС 3. Суб’єкти зовнішнього та
внутрішнього середовища
підприємства

9

15

Базова [1,
7, 8, 9, 11,
13,14];
допоміжна
[3-7, 9]
Базова [1,
7,8,13,14];
допоміжна
[3-7, 9]

Тема 4. Форми
6
- СРС 4. Міжорганізаційна взаємодія: 9
15
міжорганізаційної
партнерство та конкуренція
кооперації
підприємств
Разом за Розділом 1. 24
- СРС
36
60
Розділ 2. Особливості управління взаєминами партнерів в мережевих структурах
Тема 5. Визначення
6
СРС 5. Зарубіжний та вітчизняний
9
15 Базова [1,
рівня
досвід оцінки цінності партнера
4,11,13,14]
міжорганізаційних
допоміжна
взаємовідносин
[3-7, 9]
Тема 6. Формування 6
СРС 6. Поняття та види програм
9
15 Базова [1лояльності партнерів
лояльності споживачів підприємства
5, 7, 10,11,
до підприємства
13,14];
допоміжна
Тема 7. Роль
6
СРС 7. Напрямки оцінки рівня
9
15
[3-7, 9]
інформаційновзаємовідносин АТП з партнерами
Базова
[1комунікаційних
3, 13,14];
технологій в
допоміжна
розвитку мережевих
[3-7, 9]
структур
Тема 8. Основні
6
СРС 8. Загальні стратегії взаємодії
9
15
Базова [2стратегії управління
суб’єктів в конфліктних ситуаціях
6, 13,14];
взаєминами
допоміжна
партнерів в
[3-9]
мережевих
структурах
Разом за Розділом 2. 24
- СРС
36
60
УСЬОГО за
дисципліну

48

-

СРС

72

120

8. Орієнтовна тематика індивідуальних та/або групових занять __немає_
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9. Форми поточного та підсумкового контролю здійснюються у вигляді
поточних письмових контрольних робіт по кожному розділу та заліку.
Підсумкова оцінка знань з навчальної дисципліни визначається як
середньозважена оцінка результатів засвоєння окремих розділів за згодою
студента.
10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення __немає_
(за потреби)

11. Рекомендовані джерела інформації
Базова література
1. Багиев Г.Л. Маркетинг :Учебник / Под ред. Г.Л. Багиева Г.Л. Багиев , В.М.
Тарасевич - СПб. : Питер, 2012. – 560 с.
2. Балабанова Л. В. Маркетинг відносин в системі управ- ління підприємством :
монографія / Л. В. Балабанова, С. В. Черни- шева / МОНУ, ДонНУЕТ ім. М.
Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 280 с.
3. Будрин А. Г. Взаимодействия и взаимоотношения предприятий в рыночной
среде: методологические и концептуальные аспекты. – СПб.: СПбГИЭУ, 2008. –
167 с.
4. Гембл П. Маркетинг взаимоотношений с потребителями/ Гембл П., Стоун
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