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2 

Навчальна дисципліна «Управління змінами» належить до групи базових 

дисциплін професійного циклу і забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти до 

майбутньої професійної діяльності в ринкових умовах. Дисципліна готує 

студентів до вивчення взаємопов’язаних професійно-орієнтованих і спеціальних 

дисциплін, до використання отриманих знань при вирішенні практичних задач, 

проведенні наукових досліджень, підготовці кваліфікаційних робіт. Крім того, 

дисципліна спрямована на формування у студентів навичок і знань, необхідних 

для ухвалення економічно обґрунтованих рішень щодо змін, займає важливе 

місце у системі підготовки фахівців з менеджменту. 

Предметом вивчення дисципліни «Управління змінами» є дослідження 

відносин та закономірностей з приводу створення збалансованої системи 

управління змінами, за найкращого використання ресурсного потенціалу. 

Мета вивчення дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями з питань 

управління змінами та оволодіння практичними знаннями та одержання 

практичних навичок із організації процесу управління змінами; розуміння 

сутності змін та природи їх виникнення; формування у студентів наукового 

світогляду і знань із технологій та методів управління змінами в організаціях; 

вивчення особливостей функціонування організацій в умовах безперервних змін. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є:  

‒ сприяти розумінню базових понять та інструментарію управління змінами 

в організації; процесу стратегічного планування змінами; типових моделей 

управління змінами; 

‒ сформувати у студентів вміння і навички розробляти ефективний план дій 

по запровадженню змін; 

‒ ознайомити студентів з методами подолання опору організаційних змін та 

здійснювати керівництво процесом змін на різних етапах; 

‒  сприяти формуванню управлінського мислення та отриманню практичних 

навичок щодо створення команди для проведення змін в організації; моніторингу 

та аналізу процесу змін. 

 

Навчальний контент 
№з/п Теми Результати навчання 

1.  Природа, джерела та 

необхідність проведення 

змін. 

Знати:  

- базові поняття та інструментарій управління змінами ; - 

коли потрібні зміни ;  

- процес стратегічного планування змінами; 

 - типові моделі управління змінами;  

- що відбувається з працівниками у процесі змін;  

- причини опору змінам, як реагувати на опір змінам; 

 - методи подолання опору змінам;  

- методи проведення змін;  

- прийоми управління людськими ресурсами в процесі 

змін;  

- механізмами стимулювання змін ;  

- прийоми подолання конфліктів в процесі змін тощо.  

Уміти:  
- розробляти ефективний план дій по запровадженню 

2.  Види змін. 

3.  Керівництво і лідерство в 

управлінні змінами 

4.  Моделі управлінні 

змінами. 

5.  Підготовка до змін та їх 

планування. 

6.  Механізм реалізації змін. 

Контроль. 

7.  Управління опором 

змінами 

8.  Традиційні і сучасні 
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методи управління змінами змін;  

- здійснювати керівництво процесом змін на різних 

етапах;  

- формувати команду для проведення змін ;  

- проводити моніторинг та аналіз процесу змін тощо. 

9.  Організаційний розвиток 

10.  Реінжиніринг бізнес-

процесів 

11.  Зміни у стратегії 

підприємства 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

1.Навчальна та робоча програми. 

2.Навчальний посібник, підручник, курс лекцій, презентації. 

3.Методичні рекомендації до семінарських занять із курсу. 

4.Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів. 

5.Завдання для контрольних (модульних) робіт та питання на іспит. 

 

Компетентності та результати навчання згідно ОПП, формуванню яких 

сприяє дисципліна 

Інтегральна компетентність (ІК):  
ІК Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог.  

Загальні компетентності: 
ЗК 03 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.   

ЗК 07 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 08 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні компетентності:  
СК 04  Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації. 

СК 05 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління. 

СК 07 Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

СК 09 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

СК 10 Здатність до управління організацією та її розвитком. 

СК 11 Здатність до критичного аналізу і синтезу, оцінки нових ідей щодо інноваційних та 

інвестиційних можливостей діяльності підприємства, установи чи організації. 

СК 12 Здатність знаходити та оцінювати ринкові можливості на зовнішніх ринках. 

СК 14 Здатність розробляти та запроваджувати сучасні форми і методи діяльності суб’єкта 

публічної сфери і його підрозділів, оптимізації його структури, виходячи із змісту 

сучасних управлінських технологій. 

СК 15 Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх 

результати. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 02 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. 

ПРН 03 Проектувати ефективні системи управління організаціями 

ПРН 08 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для 

вирішення задач управління організацією. 

ПРН 10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. 

ПРН 12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом). 

ПРН 13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 



4 

кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

ПРН 15 Здатність застосовувати принципи, підходи та методи управління формуванням та 

використанням потенціалу підприємства. 

ПРН 16 Здатність забезпечувати діяльність у міжнародному правовому полі. 

ПРН 18 Вміти виявляти ключові характеристики міжнародних економічних систем різного 

рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПРН 19 Планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати результати наукових 

робіт та готувати їх до оприлюднення. 

 

Політика оцінювання 

 Політика оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється з дотриманням 

принципів доброчесності та студентоцентрованого підходу. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи слід здавати у 

зазначені терміни. За порушення термінів здачі завдань знижується бал. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу навчального відділу за наявності 

поважних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування.  

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 1 

бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.  

 

Міждисциплінарні зв’язки 

Пререквізити: базові знання з дисциплін: «Корпоративне управління», 

«Управління якістю», «Фінансовий менеджмент», «Інноваційний менеджмент», 

«Цивільний захист», «Діловий протокол та ведення переговорів», «Психологія 

лідерства», що необхідні для опанування компетентностями.  

Постреквізити: знання, отримані під час вивчення навчальної дисципліни, 

будуть використовуватись при проходженні переддипломної практики, написанні 

кваліфікаційної роботи та у практичній діяльності. 
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