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Консультації понеділок, 2 години, 14.20-15.40, ауд.304

1. Коротка  анотація  до  дисципліни.  Цей  курс  є  важливим  для  підготовки

майбутніх спеціалістів.  Розроблено для студентів стаціонарної та заочної форм навчання

та  поєднує  в  собі  робочу  програму  курсу,  завдання  та  рекомендації  до  виконання

семестрової контрольної роботи.

2. Мета: оволодіння практичними знаннями та одержання практичних навичок із

організації процесу управління змінами.

3. Завдання:  Розуміння сутності  змін та природи їх  виникнення.  Формування в

студентів  наукового  світогляду  і  знань  із  технологій та  методів  управління змінами в

організаціях. Вивчення особливостей функціонування організацій в умовах безперервних

змін. Практичні навички та вміння: Оволодіння навичками управління індивідуальними,

груповими та організаційними змінами.

4. Формат курсу: очний (offline)

5. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):
Табл.1

Компетентність Ступінь сформованості

компетентності

Оцінювання

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.

Частково, в аспекті виконання 

завдань, передбачених 

професійною діяльністю за 

спеціалізацією освітньої 

програми

Підсумкове 

(екзамен)

Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні.

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу

Поточне (семінар-

круглий стіл), 

рубіжне 

(тестування), 

підсумкове 

(екзамен)
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Здатність до спілкування з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності).

Частково, в аспекті виконання 

завдань, передбачених 

професійною діяльністю за 

спеціалізацією освітньої 

програми

Поточне (семінар-

круглий стіл), 

рубіжне 

(тестування), 

підсумкове 

(екзамен)

Навички використання 

інформаційних та комунікаційних 

технологій.

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне (семінар-

тренінг), рубіжне 

(оцінювання 

результатів 

наукового проекту у 

формі презентацій), 

підсумкове 

(екзамен)

Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне (семінар-

тренінг), рубіжне 

(оцінювання 

результатів 

наукового проекту у 

формі презентацій), 

підсумкове 

(екзамен)

Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів).

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне (семінар-

круглий стіл), 

рубіжне 

(тестування)

Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне (семінар-

тренінг), рубіжне 

(оцінювання 

результатів 

наукового проекту у 

формі презентацій), 

підсумкове 

(екзамен)

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу

Поточне (семінар-

круглий стіл), 

рубіжне 

(тестування), 

підсумкове 

(екзамен)

Здатність  обирати  та

використовувати  концепції,

методи  та  інструментарій

менеджменту,  в  тому  числі  у

відповідності до визначених цілей

та міжнародних стандартів.

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу

Поточне (семінар-

симпозіум),

рубіжне 

(оцінювання 

індивідуальних 

завдань-кейсів у 

формі презентації), 

підсумкове 

(екзамен)

Здатність встановлювати цінності,

бачення, місію, цілі та критерії, за

якими  організація  визначає

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне (семінар-

симпозіум),

рубіжне 



5

подальші  напрями  розвитку,

розробляти  і  реалізовувати

відповідні стратегії та плани.

(оцінювання 

індивідуальних 

завдань-кейсів у 

формі презентації), 

підсумкове 

(екзамен)

Здатність  до  саморозвитку,

навчання  впродовж  життя  та

ефективного самоменеджменту.

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне (семінар-

симпозіум),

рубіжне 

(оцінювання 

індивідуальних 

завдань-кейсів у 

формі презентації), 

підсумкове 

(екзамен)

Здатність  до  ефективного

використання  та  розвитку

ресурсів організації.

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне (семінар-

круглий стіл), 

рубіжне 

(тестування), 

підсумкове 

(екзамен)

Здатність  створювати  та

організовувати  ефективні

комунікації в процесі управління.

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу

Поточне (семінар-

тренінг), рубіжне 

(оцінювання 

результатів 

наукового проекту у 

формі презентацій), 

підсумкове 

(екзамен)

Здатність  формувати  лідерські

якості  та  демонструвати  їх  в

процесі управління людьми.

Частково, в аспекті виконання 

завдань, передбачених 

професійною діяльністю за 

спеціалізацією освітньої 

програми

Поточне (семінар-

круглий стіл), 

рубіжне 

(тестування), 

підсумкове 

(екзамен)

Здатність  розробляти  проекти,

управляти  ними,  виявляти

ініціативу та підприємливість.

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне (семінар-

тренінг), рубіжне 

(оцінювання 

результатів 

наукового проекту у 

формі презентацій), 

підсумкове 

(екзамен)

Здатність  використовувати

психологічні  технології  роботи  з

персоналом.

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне (семінар-

симпозіум),

рубіжне 

(оцінювання 

індивідуальних 

завдань-кейсів у 

формі презентації), 

підсумкове 

(екзамен)
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Здатність  аналізувати  й

структурувати  проблеми

організації,  приймати  ефективні

управлінські  рішення  та

забезпечувати їх реалізацію.

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне (семінар-

круглий стіл), 

рубіжне 

(тестування), 

підсумкове 

(екзамен)

Здатність  до  управління

організацією та її розвитком.

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне (семінар-

тренінг), рубіжне 

(оцінювання 

результатів 

наукового проекту у 

формі презентацій), 

підсумкове 

(екзамен)

Здатність  розробляти  та

реалізовувати  стратегії  бізнес-

організації.

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне (семінар-

круглий стіл), 

рубіжне 

(тестування), 

підсумкове 

(екзамен)

5.  Тривалість курсу.  120 годин (4  кредити ЄКТС), з  них:  34 години  аудиторної

роботи;  86  годин  –  самостійної  роботи,  екзамен  –  проводиться  згідно  розкладу

екзаменаційної сесії. 

6. Статус дисципліни: обов’язкова циклу професійної підготовки.

7. Пререквізити:  Курс  «Управління  змінами»  безпосередньо  пов’язаний  з

дисциплінами: «Менеджмент організацій», «Ризик-менеджмент», «Управління бізнесом».

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор та

комп’ютер для проведення аудиторних занять, доступ до Інтернету.

9. Політика курсу: 

- Передбачає роботу в команді. 

- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної самоіронії. 

- Виконання завдань у встановлений термін. 

-  Відпрацювання  пропущених  занять  можливе  під  час  самостійної  підготовки  та

консультацій викладача. 

- Дотримання академічної доброчесності.

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.

10. Зміст дисципліни: Курс складається з трьох змістових модулів. Кожен модуль, у

свою чергу, складається з лекційної та семінарської частин:

- Змістовий модуль 1 «Концептуальні основи управління змінами»;

- Змістовий модуль 2 «Управління процесом змін».

11. Форми і методи навчання. 

Основними видами навчальних аудиторних занять є  лекції,  семінарські  заняття,

консультації. 

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів

навчання, як лекції-бесіди, лекції-візуалізації. 

Лекція-бесіда забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє

привернути Вашу увагу до найбільш важливих питань теми лекції, визначити у процесі

діалогу  особливості  сприйняття  навчального  матеріалу.  Ви  маєте  можливість

обмірковувати поставлені запитання, робити самооцінку рівня своєї підготовки, навчитися

самостійно формулювати висновки і узагальнення. 
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Лекція-візуалізація включає  візуальну  форму  подачі  лекційного  матеріалу

технічними  засобами  навчання.  Читання  такої  лекції  зводиться  до  розгорнутого  або

короткого коментування викладачем візуальних матеріалів, що переглядаються.

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у програмі Microsoft

Office PowerPoint, роздатковий матеріал, постановка дискусійних проблем курсу. 

При проведенні семінарських занять передбачено поєднання таких форм і методів

навчання  як  робота  у  малих  групах,  рольові  ігри,  дискусії,  обговоренням  проблемних

питань із застосуванням методів мозкового штурму, сценаріїв, публічний виступ, групові

проекти та кейс-завдання. 

Практичні  заняття  проводяться  у  вигляді  семінарів-практикумів  з  використанням

методів  судового  засідання  та  інше.  При  виконанні  самостійної  роботи  та  ІНДЗ

використовується  дослідницький  метод  та  його  прийоми:  доказу,  аргументації,

систематизації,  узагальнення,  визначення  причин  недоліків,  аналіз  підсумків  роботи,

коригування дій для досягнення мети

При виконанні самостійної роботи використовується дослідницький метод та його

прийоми:  доказу,  аргументації,  систематизації,  узагальнення,  визначення  причин

недоліків, аналіз підсумків роботи, коригування дій для досягнення мети.

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див.

рекомендовану  літературу),  під  час  занять  виконуєте  усні  та  письмові  завдання,

виступаєте з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально,

моделюєте поведінку у конкретних професійних ситуаціях.

Програмою курсу передбачено такі проекти: 

- Виступ за темою індивідуального завдання (тематика і критерії оцінювання див.:

Робоча програма дисципліни, п.п. 7.3.). 

- Виступ-інформування за темами семінарських занять.

12.  Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

Система оцінювання навчальних досягнень 

Вид діяльності студента

Модуль 1 Модуль 2

м
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м
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ь
н

а

к
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т
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б
ал

ів
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и
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о
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и
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ь

м
ак

си
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к
іл
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к
іс
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к
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о
д
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н

и
ц

ь

м
ак

си
м
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ь
н

а

к
іл

ь
к
іс

ть

б
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ів

Відвідування лекцій 1 5 5 5 5

Відвідування семінарських занять 1 3 3 4 4

Робота на семінарську занятті 10 3 30 4 40

Виконання завдання для самостійної роботи 5 1 5 1 5

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ 30 - - - -

Разом         68            79

Максимальна кількість балів :                                                        147

       147:100=1,47. Студент набрав : Х : 1,47 = загальна кількість балів.

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Під час вивчення курсу виконуються 3 самостійні роботи (завдання до самостійної

роботи див.: Робоча програма дисципліни, п.п.7.2.).

Критерії оцінювання:

- змістовність – 3 бали
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- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.

14. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських

заняттях у формі: усного та письмового тестування, круглих столів, участі в ділових іграх,

перевірки  виконання  практичних  завдань  (розрахункових,  ситуаційних,  командних

проєктів,  доповідей,  презентацій),  завдань  для  самостійної  роботи,  індивідуального

науково-дослідного завдання. Під час поточного контролю оцінюються такі компоненти: 

- повнота відповіді (враховуючи самостійно опрацьований матеріал) – 3 бали; 

- аналіз  різних точок зору,  джерел літератури, підходів  до вивчення проблеми

(питання), аналіз практичних ситуацій – 5 балів; 

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 2 бали.

Максимальна кількість балів - 10 балів

Модульний  контроль  відбувається  в  кінці  вивчення  блоків  змістових  модулів і

здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань-кейсів у формі презентації за

тематикою  самостійного  вивчення  матеріалу відповідного  змістового  модуля  (5  хв.  зі

слайдами). Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти: 

- Слайди до презентації – 5 балів

- Повнота розкриття теми – 10 балів

- Якість інформації – 5 балів

- Самостійність та креативність – 5 балів

Максимальна кількість балів - 25 балів.

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: 

Екзамен. 

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю  (див.:

Робоча програма дисципліни, п.п. 7.5).

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі види

навчальної діяльності
Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики

для екзамену

90 – 100 А відмінно  

Зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59
FX

незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з можливістю

повторного складання

1-34

F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

18. Рекомендовані джерела (література):

Основна (базова):

1. Адізес І. Управління змінами. Київ : Book Chef, 2018. 640 с.

2. Буднік М. М., Курилова Н. М. Управління змінами : підручник. Київ : Кондор,

2017. 226 с.

3. Мазур  Н. А.,  Семенець  І. В.  Управління  змінами  :  навч.  посіб.  Камʼянець-

Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. 166 с.

4. Пічугіна Т. С. Управління змінами : навч. посіб. Харків : ХДУХТ. 2017. 226 с.

5. Управління  змінами  :  навч.  посіб.  /  І. Петрова,  В. Поліщук,  В. Печенізький.

Львів : ЗУКЦ, 2008. 66 с.
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Додаткова:

6. Адізес І.  Стилі  хорошого і поганого менеджменту. Київ : Наш формат,  2020.

224 с.

7. Адізес  І.  Управління  життєвим циклом  корпорацій.  Харків :  Клуб сімейного

дозвілля, 2018. 496 с.

8. Косач І. А., Ладонько Л. С., Калінько І. В. Ділове адміністрування: менеджмент

організацій та управління змінами : навч. посіб. Київ : Кондор, 2015. 217 с. 

9. Менеджмент і адміністрування: в 2 ч. /  за ред. О. В. Баєвої, Н. І. Новальської,

Ч. 2 : Менеджмент. Київ : Персонал, 2015. 326 с.

10. Назарчук  Т.  В.,  Косіюк  О.  М.  Менеджмент  організацій :  навч.  посіб.  Київ :

ЦУЛ, 2015. 560 с.

11. Тимохова Г. Б., Білокінь Т. А. Менеджмент : навч. посіб.  Київ : Кондор, 2017.

344 с.

12. Управління змінами : навч.-метод.  посіб. /  укл. : М. В. Вихор, Ю. С. Гринчук,

О. І. Шемігон, Д. М. Утеченко. Біла Церква : БНАУ, 2021. 146 с.

13. .Шевченко І. Б.  Управління  змінами :  навч.  посіб.  Київ :  НТУ  «КПІ»

Політехніка, 2015. 231 с.

14. Федоренко В. Г. Менеджмент : підруч. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ : Алерта,

2015. 492 с.

15. Cummings T. G.,  Worley C. G. Organization Development  and Change. Cengage

Learning, 2008. 772 p.

16. Про організаційний розвиток простою мовою : посібник для практиків.  Київ,

2017.  84 с.  URL :  https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/socinnov/

DemystifyingUa.pdf

17. Beckhard R. What is the organizational development? (Chapter) / Richard Beckhard.

Reprinted from 1969. Organization development: a Jossey-Bass reader / Joan V. Gallos, editor;

foreword by Edgar H.Schein. 2006. Рp. 3-12.

18. Bennis W. Organization Development: Its Nature,  Origins and Prospects.  Reading,

MA : Addison-Wesley. 1996.

19. Mitchell Т. R. People in Organizations: An Introduction to Organizational Behavior.

McGraw-Hill College ; Subsequent edition. 1987. 602 р.

Інформаційні ресурси:

1. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва:

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index.

2. Державна  комісія  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку:

http://www.ssmsc.gov.ua.

3. Державний  служба  статистики  України.  –  Режим  доступу  :

http://www.ukrstat.gov.ua/.

4. Національна  бібліотека  України  імені  В.І.  Вернадського.  –  Режим  доступу:

www.nbuv.gov.ua.

5. Центр  соціально-економічних  досліджень.  –  Режим  доступу:

www.caseukraine.com.ua.

6. https://www.youtube.com/watch?v=V25ZUntbVmc&ab_channel=Києво-

МогилянськаБізнес-Школа%5Bkmbs%5D – Управління змінами в організації для перших

осіб.

7. https://www.youtube.com/watch?v=obcdDh5rtCw&ab_channel=P

roBonoClubUkraine – Вебінар «Управління змінами»

8. https://yrobul.wordpress.com/courses/cm/cm-materials/  -  Ram:  management  and

marketing. Yuriy Robul's educational portal on management and marketing



V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Управління змінами»

Разом: 120 год., з них 20 год. – лекції, 14 год. – практичні заняття, самостійна робота – 86 год., модульний контроль – 4 год.

Кількість балів 

за семестр
147 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II

Назва модуля Теоретико-методичні аспекти управління змінами (68) Управління процесом змін (79)

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 7 (1 бал) 8 (1 бал) 9 (1 бал) 10 (1 бал)

Теми лекцій Теоретичні

основи 

управління

змінами.

Індивідуальні 

зміни.

Командні 

зміни.

Організаційні 

зміни.

Структурні 

зміни.

Роль 

керівництва в

управлінні 

змінами.

Розвиток 

організації в 

сучасних 

умовах та 

проблеми 

управління 

опором 

змінам.

Зміни 

корпоративної 

культури.

Управління 

змінами у 

стратегічному

розвитку 

організації.

Зміни на основі

інформаційних 

технологій.

Семінарські 

заняття
1 (10 бал) 2 (10 бал) 3 (10 бал) 4 (10 бал) 5 (10 бал) 6 (10 бал) 7 (10 бал)

Теми
Семінарських 

занять

Теоретичні

основи 

управління

змінами.

Індивідуальні зміни.

Командні зміни.

Організаційні зміни.

Структурні зміни.

Роль 

керівництва в

управлінні 

змінами.

Розвиток 

організації в 

сучасних 

умовах та 

проблеми 

управління 

опором 

змінам.

Зміни 

корпоративної 

культури.

Управління змінами у 

стратегічному розвитку 

організації

Зміни на основі інформаційних 

технологій.

Самостійна 

робота

1 (5 балів) 2 (5 балів)

Поточний 
контроль

модульна контрольна робота №1
(25 балів)

модульна контрольна робота №2
(25 балів)

ІНДЗ 1 (30 балів)

Підсумковий 

контроль
Розрахунковий коефіцієнт: 1,47


