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1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ 
(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Номер і назва теми 

Кількість годин 

Форми 
контролю 

самостійної 
роботи 

Номер і назва теми Усього 
годин / 

кредитів 

3 них Форми 
контролю 

самостійної 
роботи 

Номер і назва теми Усього 
годин / 

кредитів Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

тт
я 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

Форми 
контролю 

самостійної 
роботи 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Зміни як основа 
розвитку організації 16 4 2 10 СВ, ПВ, 

ПП,Т 

Тема 2. Моделі управління 
змінами в організації 16 2 2 10 СВ,ПВ, 

ПП, Т 

Тема 3. Процес управління 
змінами в організації 14 2 2 10 ПП, СВ, 

в з , т 
Тема 4. Поведінка 
персоналу в управлінні 
організаційними змінами 

16 4 2 10 ЗІП, ВЗ, 
ПВ, РГ, т 

Тема 5. Стратегії 
управління змінами в 
організації 

14 2 2 10 ПВ, СВ, т 

Тема 6. Результативність 
та ефективність управління 
змінами 

14 2 2 10 ЗІР, ПП, т 

Разом 9 0 / 3 16 12 62 
Підсумковий контроль - залік 

Умовні позначення: 
Т - тестування; 
СВ - вирішення ситуаційної вправи; 
ПВ - вирішення практичної (аналітичної) вправи; 
ПП - підготовка презентації (дайджесту, наукової статті); 
РГ - участь у рольовій грі; 
ВЗ - розв'язок аналітично-розрахункової (творчої ситуаційної) задачі; 
ЗІР - захист індивідуальної роботи 

з 



2. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ), ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ, 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Результати навчання 
(компетентності) Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

здобувача, 
год. 

- здатність до 
абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу, 
оволодіння 
загальнонауковими 
компетентностями; 

- формування наукового 
світогляду щодо 
об'єктивності природи та 
джерел змін, 

Тема 1. Зміни як основа розвитку організації 
Лекція № 1 «Природа та джерела змін в організації» 

План лекції 
1. Поняття, еволюція та сутнісні характеристики змін. 
2. Еволюційні погляди на процеси змін в організації. 
3. Передумови та причини змін у підприємствах. 
Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6-8. 
Додатковий: 3, 4,7-9, 11, 12, 14, 17-19, 23, 24, 26, 28, 31. 
Інтернет-джерела: 31, 35. 
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універсальності методів 
управління змінами в 
організаціях; 

- формування здатностей 
проводити комплексний 
аналіз природи та джерел 
змін у відкритих 
соціально-економічних 
системах; 

Самостійна робота 
За результатами ознайомлення з інформаційними джерелами наведення 
прикладів успішної практики втілення змін організаціями різних форм та галузей 
діяльності (в т.ч. транснаціональними корпораціями). Проведення аналізу етапів 
життєвого циклу досліджуваних підприємств за моделлю І.Адізеса. Оформлення 
виконаної роботи у вигляді презентації у редакторі MS Power Point*. 
1. 3 метою оволодіння навичками ідентифікації типів, видів та форм 

організаційних змін під впливом різних факторів здійснити їх порівняльну 
характеристику та оформити у вигляді таблиці. Навести приклади змін з 

10 

* Курсивом виділено інтерактивні форми проведення занять 

4 



Результати навчання 
(компетентності) Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

здобувача, 
год. 

- здатність виявляти, 
ставити та вирішувати 
завдання дослідницького 
характеру; 

- здатність визначати та 
прогнозувати вплив 
факторів зовнішнього та 
внутрішнього 
середовища на 
конкурентоспроможність 
підприємств та 
необхідність 
впровадження змін 

практики реально функціонуючих організацій та власного досвіду. 
2. Тестування з теми 1 з навчальної дисципліни «Управління змінами» на сайті 

ВСДН КНТЕУ** 

- здатність виявляти, 
ставити та вирішувати 
завдання дослідницького 
характеру; 

- здатність визначати та 
прогнозувати вплив 
факторів зовнішнього та 
внутрішнього 
середовища на 
конкурентоспроможність 
підприємств та 
необхідність 
впровадження змін 

Лекція № 2 «Типи, види та рівні змін в організації» 
План лекції 

1. Види змін на різних етапах життєвого циклу організації 
2. Сутність та особливості реінжинірингу бізнес-процесів. 
3. Рівні змін в організації. 

Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6-8. 
Додатковий: 3, 4,7-9, 11, 12, 14, 17-19, 23, 24, 26, 28, 31. 
Інтернет-джерела: 31, 35. 
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- здатність виявляти, 
ставити та вирішувати 
завдання дослідницького 
характеру; 

- здатність визначати та 
прогнозувати вплив 
факторів зовнішнього та 
внутрішнього 
середовища на 
конкурентоспроможність 
підприємств та 
необхідність 
впровадження змін 

Практичне заняття 1. 
1. 3 метою оволодіння навичками ідентифікації типів, видів та форм 

організаційних змін проведення аудиторної дискусії з обговоренням їх 
прикладів за результатами підготовленої індивідуальної презентації. 

2. Вирішення ситуаційної вправи «Бізнес, що вимагає змін», спрямованої на 
оволодіння методичним інструментарієм визначення екзогенних та 
ендогенних факторів змін з подальшим обґрунтуванням їх послідовності та 
сили впливу на розвиток організації. Розробка пропозиції щодо методичного 
збагачення реінжинірингу бізнес-процесів. 

2 

** Тестування проводиться на сайті відділу супроводу дистанційного навчання (ВСДН) КНТЕУ за посиланням: http: //ldn.knute.edu.ua/ 
і 
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Результати навчання 
(компетентності) Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

здобувача, 
год. 

- вміння визначати умови, 
фактори та елементи 
ефективності 
організаційних 
перетворень; 

- вміння застосовувати 
науково-методичний 
інструментарій аналізу для 
оцінки факторів 
зовнішнього середовища 
при реалізації змін в 
організації; 

Тема 2. Моделі управління змінами в організації 
Лекція № 3 «Моделі управління змінами в організації» 

План лекції 
1. Еволюція моделей управління змінами в організації та їх порівняльна 

характеристика 
2. Моделі проведення організаційних змін. 
3. Типи управління змінами: консервативний, адаптивний, активний. 
Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6 — 8. 
Додатковий: 3, 4, 7, 8, 11 -14, 18, 19, 21, 26, 31. 
Інтернет-джерела: 34, 36. 

2 

— вміння використовувати 
різноманітні моделі 
організаційних змін задля 
досягнення прогнозованого 
рівня організаційної 
досконалості. 

Самостійна робота 
1. 3 метою оволодіння навичками ідентифікації та практичного застосування у 

практичній діяльності змін проаналізувати 8-крокову модель управління 
змінами Дж.Коттера із описанням особливостей кожного етапу за 
результатами ознайомлення із змістом його наукової праці «Наш айсберг 
тает» {розміщена на сайті ВСДН КНТЕУ). 

2. Тестування з теми 2 з навчальної дисципліни «Управління змінами» на сайті 
ВСДН КНТЕУ 

10 

Практичне заняття 2 
1. 3 метою оволодіння навичками ідентифікації відмінних особливостей моделей 

організаційних змін, їх реалізації та взаємозв'язку в діяльності підприємств 
виконання практичної вправи на тему: «Моделювання організаційних змін», за 
результатами якої скласти таблицю з зазначенням елементів з кожної моделі. 

2 
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Результати навчання 
(компетентності) Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

здобувача, 
год. 

2. 3 метою поглиблення розуміння сутності елементів управління змінами, їх 
різновидів та оцінки їх впливу на результати діяльності підприємства 
вирішення ситуаційної вправи на тему: «Чи може бути у солодкого життя 
несолодким?» (розміщена на сайті ВСДНКНТЕУ). 

- здатність до 
абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу, 
оволодіння 
загальнонауковими 
компетентностями щодо 
процесу управління 
змінами в організації; 

- здатність генерувати нові 
ідеї (креативність); 

- здатність до поетапного 

Тема 3. Процес управління змінами в організації 
Лекція № 4 «Процес управління змінами в організації» 

План лекції 
1. Зміст та етапи процесу управління змінами в організації 
2. Організаційна діагностика: необхідність проведення і зміст. 
2. Поняття та складові механізму реалізації змін. 
2. Мотиваційний механізм ініціації та реалізації змін в організації. 
Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6-8. 
Додатковий: 4,7-9, 11, 12, 16, 18 - 23, 24, 26 - 28, 31. 
Інтернет-джерела: 33, 36. 

2 

планування 
організаційних змін; 

- ідентифікація 
організаційних форм 
проведення змін; 

- розуміння сутності та 
необхідності проведення 
організаційної 
діагностики; 

- вміння оцінювати рівень 
готовності організації до 

Самостійна робота 
1. 3 метою оволодіння навичками ідентифікації відмінних особливостей 

елементів моделей організаційних змін, їх реалізації та взаємозв'язку в 
діяльності підприємств, а також методів управління змінами в організації 
виконати аналітичну вправу, за результатами якої запропонувати механізм 
управління змінами об 'єкту дослідження в дисертації. 

2. 3 метою набуття здатності обирати пріоритетні методи оцінювання рівня 
готовності до змін підготувати дайджест на тему «Методичні підходи до 
оцінки готовності підприємства до змін» (використати не менше 5 наукових 
джерел). 

5 
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Результати навчання 
(компетентності) Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

здобувача, 
год. 

змін та здійснювати 
підготовку необхідної 
інформації; 

- здатність розробляти 
проекти організаційних 
змін та управляти ними; 

- набуття практичних 
навичок щодо 
формування механізму 
реалізації змін в 
організації; 

- здатність застосовувати 
мотиваційний механізм 
ініціації та реалізації змін 
в організації; 

- набуття практичних 
навичок щодо 
моніторингу та контролю 
змін в організації 

3. Тестування з теми 3 з навчальної дисципліни «Управління змінами» на сайті 
ВСДНКНТЕУ 

змін та здійснювати 
підготовку необхідної 
інформації; 

- здатність розробляти 
проекти організаційних 
змін та управляти ними; 

- набуття практичних 
навичок щодо 
формування механізму 
реалізації змін в 
організації; 

- здатність застосовувати 
мотиваційний механізм 
ініціації та реалізації змін 
в організації; 

- набуття практичних 
навичок щодо 
моніторингу та контролю 
змін в організації 

Самостійна робота 
1. Вирішення ситуаційної вправи «Впровадження організаційних змін і зміна 

іміджу підприємства» з метою оволодіння компетентностями щодо 
обґрунтування підходів до змін та форм їх імплементації. За результатами 
аналізу кейсу розробка практичних рекомендацій щодо підвищення іміджу 
підприємства в галузі. 

2. За результатами роботи з періодичними виданнями та Інтернет-ресурсами 
підбірка відеосюжетів «Успішні та неуспішні проекти змін в організаціях 
різних галузей» (вітчизняні та закордонні практики). Підготовка до 
обговорення в аудиторії їх причин та наслідків, мотиваційних чинників участі 
працівників у таких проектах. 

3. Тестування з теми 4 з навчальної дисципліни «Управління змінами» на сайті 
ВСДНКНТЕУ 

5 

змін та здійснювати 
підготовку необхідної 
інформації; 

- здатність розробляти 
проекти організаційних 
змін та управляти ними; 

- набуття практичних 
навичок щодо 
формування механізму 
реалізації змін в 
організації; 

- здатність застосовувати 
мотиваційний механізм 
ініціації та реалізації змін 
в організації; 

- набуття практичних 
навичок щодо 
моніторингу та контролю 
змін в організації 

Практичне заняття 3 
1. 3 метою оволодіння навичками використання методики діагностування рівня 

готовності організації до змін розв'язок комплексної ситуаційної задачі, за 
результатами якої сформувати систему показників для оцінки готовності 
підприємства до змін, визначення найбільш проблемних зон, оцінка критичних 
та бажаних показників діяльності підприємства. 

2. Презентація відеосюжетів з управління змінами. 3 використанням аудиторної 
дискусії обговорення причин та наслідків успішних та неуспішних проектів 
змін в організаціях та мотиваційних чинників участі у них працівників. 
З'ясування мотивів участі у проектах працівників різних країн. 

2 

8 



Результати навчання 
(компетентності) Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

здобувача, 
год. 

- здатність виявляти, 
ставити та вирішувати 
завдання дослідницького 
характеру щодо 
поведінки персоналу в 
управлінні змінами; 

- розуміння сутності та 
значення поняття «опір 
змінам», 

- здатність створювати 
команди та робочі групи 
в управлінні 
організаційними 
змінами; 

- вміння ідентифікувати 
типи працівників в 
управлінні змінами; 

- здатність мінімізувати 
опір працівників змінам 
в організації; 

- вміння проводити 
діагностику опору 
працівників 
організаційним змінам; 

- вміння застосовувати 
моделі управління 

Тема 4. Поведінка персоналу в управлінні організаційними змінами 
Лекція № 5 «Опір працівників змінам» 

План лекції 
1. Типологія працівників за реакцією на зміни 
2. Створення та функціонування команд та робочих груп в управлінні 

організаційними змінами. 
3. Природа, феномен і сутність опору працівників змінам 
Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6-8. 
Додатковий: 4, 7, 11, 16-19, 22-25, ЗО. 
Інтернет-джерела: 32, 34, 35. 

2 

- здатність виявляти, 
ставити та вирішувати 
завдання дослідницького 
характеру щодо 
поведінки персоналу в 
управлінні змінами; 

- розуміння сутності та 
значення поняття «опір 
змінам», 

- здатність створювати 
команди та робочі групи 
в управлінні 
організаційними 
змінами; 

- вміння ідентифікувати 
типи працівників в 
управлінні змінами; 

- здатність мінімізувати 
опір працівників змінам 
в організації; 

- вміння проводити 
діагностику опору 
працівників 
організаційним змінам; 

- вміння застосовувати 
моделі управління 

Самостійна робота 
За результатами діяльності одного з вітчизняних підприємств, обраного в якості 
об'єкту дослідження в дисертаційній роботі, провести анкетування персоналу з 
метою визначення рівня їх опору організаційним змінам. Оцінити ставлення 
персоналу до змін, ідентифікувати причини опору та рівень готовності 
працівників до змін за індивідуально підібраною методикою. Результати 
анкетування представити у вигляді звіту про виконання індивідуальної роботи 
«Опір працівників змінам» та запропонувати шляхи подолання опору працівників 
змінам. 
1. Розв'язок творчої ситуаційної задачі «Емоційне сприйняття організаційних 

змін» з метою набуття навичок оцінювання рівня емоційного сприйняття та 
ступеню поінформованості співробітників щодо планування змін на 
підприємстві (здобувач складає власну умову задачі за зразком завдання 4.3 на 
сайті ВСДН). 

10 
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Результати навчання 
(компетентності) Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

здобувача, 
год. 

зміною індивідуальної 
поведінки персоналу; 

- здатність розробляти 
проекти управління 
опором працівників 
змінам та управляти 
ними 

2. Тестування з теми 4 з навчальної дисципліни «Управління змінами» на сайті 
ВСДНКНТЕУ 

• 

зміною індивідуальної 
поведінки персоналу; 

- здатність розробляти 
проекти управління 
опором працівників 
змінам та управляти 
ними 

Лекція № 6 «Методи подолання опору персоналу організаційним змінам» 
План лекції 

1. Діагностика опору працівників організаційним змінам 
2. Технологія профілактики опору працівників організаційним змінам. 
3. Моделі управління зміною індивідуальної поведінки персоналу. 
Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6 — 8. 
Додатковий: 4, 7, 11, 16-19, 22-25, ЗО. 
Інтернет-джерела: 32, 34, 35. 

2 

зміною індивідуальної 
поведінки персоналу; 

- здатність розробляти 
проекти управління 
опором працівників 
змінам та управляти 
ними 

Практичне завдання 4 
1. 3 метою набуття здатності діагностувати причини та види опору персоналу 

змінам виконання практичної вправи «Діагностика опору працівників змінам в 
процесі впровадження техніко-технологічних інновацій». 

2. Участь у рольовій грі «Командне вирішення проблем при плануванні стадій 
реалізації проекту організаційних змін». 

2 
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Результати навчання 
(компетентності) Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

здобувача, 
год. 

- здатність генерувати нові 
ідеї (креативність); 

- здатність розробляти 
стратегічні проекти та 
управляти ними; 

- розуміння основних 
принципів стратегічного 
розвитку організації; 

- здатність визначати та 
прогнозувати вплив 
факторів зовнішнього та 
внутрішнього 
середовища на розробку 
стратегії управління 
змінами; 

- вміння організувати 
процес коучингу 
тренінгу та стратегічного 
консультування в 
організації; 

- вміння розробляти та 
впроваджувати стратегії 
організаційного 
розвитку. 

Тема 5. Стратегії управління змінами в організації 
Лекція № 7 «Стратегіїуправління змінами в організації» 

План лекції 
1. Види стратегій організаційних змін та моделі їх вибору. 
2. Стратегії розвитку учасників змін: коучинг, тренінг, стратегічне 

консультування. 
3. Сутність концепції «організації, що навчається». 
Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6-8. 
Додатковий: 4, 7-16, 19, 24, 26, 28, 31. 
Інтернет-джерела: 35. 

2 

- здатність генерувати нові 
ідеї (креативність); 

- здатність розробляти 
стратегічні проекти та 
управляти ними; 

- розуміння основних 
принципів стратегічного 
розвитку організації; 

- здатність визначати та 
прогнозувати вплив 
факторів зовнішнього та 
внутрішнього 
середовища на розробку 
стратегії управління 
змінами; 

- вміння організувати 
процес коучингу 
тренінгу та стратегічного 
консультування в 
організації; 

- вміння розробляти та 
впроваджувати стратегії 
організаційного 
розвитку. 

Самостійна робота. 
Виконання практичної вправи «Оцінка політики змін на підприємстві» - за 
результатами діяльності досліджуваної організації (підприємства чи установи), а 
також з метою оцінки рівня його організаційного розвитку. 
1. 3 метою опанування навичок щодо різновидів стратегій управління змінами та 

розробки стратегії змін виконання ситуаційної вправи «10 кроків до успіху». 
Розробка пропозицій щодо удосконалення організаційної структури 
управління підприємства та оформлення їх у вигляді аналітичної записки на 
ім'я керівника. 

2. Тестування з теми 5 з навчальної дисципліни «Управління змінами» на сайті 
ВСДНКНТЕУ 

12 
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Результати навчання 
(компетентності) Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

здобувача, 
год. 

Практичне завдання 5 
3 метою оволодіння здатністю формувати механізм реалізації змін в організації із 
визначенням необхідних систем забезпечення, інструментів управління та 
важелями впливу вирішення ситуаційної вправи «К/ЧА иГ — німецький стандарт 
чи німецький стандарт по-українськи?». 

2 

- здатність виконувати 
оригінальні дослідження, 
досягати наукових 
результатів, які 
створюють нові знання у 
сфері підприємництва, 
торгівлі та дотичних до 
них міждисциплінарних 
напрямах і можуть бути 
опубліковані у провідних 

Тема 6. Результативність та ефективність управління змінами 
Лекція № 8 «Результативність та ефективність управління змінами» 

План лекції 
1. Якісні характеристики процесу управління змінами. 
2. Система показників ефективності управління змінами в організації 
3. Фактори, що впливають на ефективність змін в організації. 
Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6 — 8. 
Додатковий: 4 -12, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 31. 
Інтернет-джерела: 33, 35. 

2 

наукових виданнях з 
даної сфери та суміжних 
галузей; 

- вміння проводити оцінку 
результативності 
організаційних змін в 
кількісному вимірі; 

- вміння ідентифікувати 
фактори впливу на 
корпоративну культуру 
організації. 

Самостійна робота 
1. Підготовка наукової статті та презентації виступу на міжнародній науковій 

конференції (форумі) за результатами вивчення дисципліни (тема 
погоджується із викладачем та науковим керівником). 

2. Виконання індивідуальної роботи з метою оволодіння навичками розробки 
програми заходів з управління організаційними змінами за результатами 
діяльності реального вітчизняного підприємства (або підприємств) (об'єкта 
дисертаційної роботи). Підготувати у вигляді звіту про виконання 
індивідуальної роботи. Обґрунтування можливостей імплементації 
інструментів управління змінами у дисертаційній роботі. 

12 
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Результати навчання 
(компетентності) Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

здобувача, 
год. 

3. Тестування з теми 6 з навчальної дисципліни «Управління змінами» на сайті 
ВСДНКНТЕУ 

і 

Практичне заняття 6 
Заняття проводиться у формі виїзного на підприємство або із залученням 
лектора-практика. За результатами виїзного заняття підготовка звіту про 
результативність змін на підприємстві та практичних рекомендацій щодо 
можливостей їх впровадження в дисертаційний роботі. 

2 

Разом, год. 
90/ 

16/12/ 
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