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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Управління змінами» складена 

відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 

2 рівня (магістр) спеціальності  281/публічне управління та адміністрування 

 

▪ 1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Управління змінами ” 

є формування базових системних знань та розвиток умінь з управління 

змінами в публічній сфері базуючись на сучасній методології управління 

змінами та успішного розв’язання комплексних проблем в галузі публічного 

управління та адміністрування або дослідницько-інноваційної діяльності. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:  

− 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;  

− оволодіння навичками управління індивідуальними, груповими та 

організаційними змінами. 

Загальні компетентності: 

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.  

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління 

та інших організацій публічної сфери.   

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері 

публічного управління та адміністрування. 

1.3. Кількість кредитів 4 

1.4. Загальна кількість годин денна форма навчання – 120 год.; 

  



 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Обов’язкова   

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

14 год. 2 год. 

Практичні, семінарські заняття 

20 год. 8 год. 

Лабораторні заняття 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

86 год. 110 год. 

у тому числі індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані програмні результати навчання 

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу 

публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.  

РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії 

та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.  

РН04.   Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних 

задач публічного управління та адміністрування. 

РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, 

ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи 

та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур.  

РН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у 

сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз 

проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних 

та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання 

обґрунтованих висновків.  



 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Концептуальні засади управління змінами 

Сутність феномену «зміни». Зміст понять «управління змінами», 

«управління змінами в публічному управлінні». Зміни, нововведення, 

перетворення. Джерела змін: зовнішні і внутрішні. Зміни і стабільність. Типи 

змін: реакційні зміни і зміни, що плануються. Специфічні цілі змін. Основні  

особливості організаційних змін. Політика змін та її основні принципи. 

Тема 2. Види змін 

Класифікація змін, рівні змін: індивідуальні зміни, групові (командні) 

зміни, організаційні зміни. Взаємозв’язок між рівнями змін. Особа і зміни. 

Індивідуальні плани управління поліпшення роботи. Теорії навчання. Вплив 

індивідуумів на  

динаміку команди. Формування команди. Способи ініціювання адаптації 

команди до організаційних змін. 

Тема 3. Теорії управління змінами 

Екстерналістська теорія; теорія іманентної зміни; інтегральна теорія; 

етапи розвитку і кризи зростання організації (за Л. Грейнером); концепція 

управління життєвим циклом  організації  І. Адізеса   „РАЕІ”; модель 

контексту і процесу Е. Петтігрю; трищабельна (трикрокова) модель змін 

К. Левіна; модель організаційного розвитку Л. Данко; модель «дослідження – 

дія»; модель планування змін Т. Каммігса і К. Уорлі; послідовність етапів 

організаційних змін за Коттером; концепції В. Тарасенка  „64 стратегеми” в 

управлінні стратегічними змінами. 

Тема 4. Методи та моделі управління змінами 

Методичні аспекти управління змінами. Політика управління змінами. 

Моделі управління змінами (концепція управління проектами; моделі участі; 

політичні моделі). 

Управлінські технології, що застосовуються в управлінні змінами 

(управління за цілями; управління за результатами; управління на базі потреб 

і інтересів; управління шляхом постійних перевірок і вказівок; управління на 



 

основі постійної активізації діяльності персоналу; управління на базі 

«штучного інтелекту»). 

Тема 5. Моделі вибору стратегії розвитку 

Моделі вибору стратегій розвитку організацій на основі таких наукових 

підходів як: а) системний; б) функціональний (методологія функціонально-

ціннісного аналізу); в) структурний (методологія структуризації); 

г) інтеграційний (методологія трансформацій); д) поведінковий (методологія 

організаційної поведінки та організаційної культури); е) процесний 

(методологія реінженірінгу); ж) контрольних порівнянь (методологія 

бічмаркінгу); з) стратегічного (методологія розробки сценарію розвитку 

організації). 

Тема 6. Керівництво і лідерство в управлінні змінами  

Роль керівництва в управлінні змінами. Вимоги до менеджера зі змін.  

Компетенції менеджерами зі змін. Менеджер і лідер: спільні і відмінні риси.  

Необхідність формування лідерських навичок у менеджерів зі змін.  

особливості мислення лідерів. Очікування лідерів від вищого керівництва.  

Детермінанти ефективності менеджера як лідера і управління.  

особливості якості лідерів зі змін. типи ситуацій, що стосуються  

ефективності лідерських позицій. Підходи до виділення стилів управління:  

підхід з точки зору особливостей якостей, поведінковий підхід (стилі  

управління К.Левіна, Р.Блейка/Д.Мутона), ситуативний підхід (модель  

Ф.Фідлера, П.Херсі/К.Бланшара, Т.Мітчелла/Р.Хауса, Врума/Джаго). 

Тема 7. Підготовка до змін та їх керування 

Місце процедур підготовки і планування у процесі управління змінами. 

Визначення необхідності здійснення змін і формулювання цілей змін.  

Створення команд з управління змінами. Робочі групи в управлінні змінами:  

Організаційна діагностика: необхідність проведення і зміст. Підготовка до 

впровадження змін. Механізм реалізації змін. Контроль. Соціально-

психологічне забезпечення реалізації змін. Поняття організаційної культури. 

Елементи організаційної культури. Моделі організаційної культури. Види 



 

організаційної культури. 

Тема 8.  Ефективне лідерство в управлінні опором змінам. 

Чинники опору змінам. Стереотипи опору змінам. Психологічні бар’єри 

і форми їх прояву. Формування готовності персоналу до змін. Методи 

подолання опору змінам. Модель «аналізу силового поля» К. Левіна. 

Характеристика концепції організації, що навчається, як провідника змін. 

Модель конгруентної (узгодженого) організаційної поведінки. Теорії 

навчання. Цикл втручань у процес змін. Модель Колба. Таксономія Блума. 

Оцінювання рівня опору змінам. 

Тема 9. Управління проектами змін в публічній сфері 

Планування організаційних змін. Реалізація плану змін. Мотивація в 

управлінні змінами. Контроль досягнення цілей змін. Сутність і види ресурсів, 

компетенцій і динамічних здібностей організації; обгрунтування 

пріоритетності розміщення ресурсів в процесі реалізації стратегії; управління 

компетенціями організації  в процесі реалізації стратегії. 

Тема 10. Сучасні методи управління змінами. 

Особливості застосування загальних методів  управління змінами: 

аутсорсинг, бенчмаркинг. Характеристика  сучасних методів управління 

революційними змінами: даунсайзинг, реінжиніринг, біореинжиніринг. 

Характеристика  сучасних методів управління еволюційними  змінами: 

всебічне управління якістю, лін-продакшн, концепція «6-сигма». 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п л

а

б. 

інд

. 

с. 

р. 

л п ла

б. 

інд

. 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 12 13 



 

Тема 1. 

Концептуальні 

засади управління 

змінами 

 

 2 2   10  0,5 1.0   10 

Тема 2. 

 Види змін 

 2 2   8   1.0   10 

Тема 3. 

Теорії управління 

змінами 

 

 2 2   8  0,5    10 

Тема 4.  

Методи та моделі 

управління 

змінами 

 2 2   8   0,5   10 

Тема 5.  

Моделі 

вибору стратегії 

розвитку 

 

  2   10  0,5 0,5   10 

Тема 6. 

Керівництво і 

лідерство в 

управлінні 

змінами  

 

  2   8   2   10 

Тема 7. 

Підготовка до 

змін та їх 

керування 

 

 2 2   8    

2 

  10 

Тема 8.  

Ефективне 

лідерство в 

управлінні опором 

змінам. 

 2 2   8   0,5   10 

Тема 9. 

Управління 

проектами змін в 

публічній сфері 

 

  2   10   0,5   20 

Тема 10. 

Сучасні методи 

управління 

змінами. 

 

 2 2   8  0,5    10 

Усього годин 

денна 

120 14 20   86       

заочна 120       2 8   110 

 

 

 



 

4. Теми практичнихзанять 

№ Назва теми Кількість годин 

денна заочна 

1 Труднощі здійснення змін у сучасних умовах 

 

2 0,5 

2 Управлінські технології, що застосовуються в 

управлінні змінами 

1  

3 Ефективне лідерство в управлінні опором змінам: 

медіація як інструмент вирішення конфліктів в 

управлінні опором змінам 

1 0,5 

4 Сучасні методи управління  змінами 2  

5 Підходи до виділення стилів управління 1  

6 Технології подолання опору змінам 2  

7 Підходи до управління реалізацією стратегічних змін 

організації 

1 0,5 

8 Організаційна діагностика: необхідність проведення 

змін 

2  

9 Управління проектами змін в публічній 

сфері: визначення готовності організації до процесу 

здійснення організаційних змін 

1  

10 Управління проектами змін в публічній сфері: 

розробка проекту змін (особистісні, командні, 

організаційні) на засадах сучасних теорії та моделі 

2 0,5 

11 Тестування 1 2 

12 Презентація та обговорення проектів з управління 

змінами 

4 4 

 Разом 20 8 

 

5. Індивідуальні завдання (самостійна робота) 

Розробка проекту з управління змінами в будь-якій організації чи 

галузі. 

Завдання передбачає, що кожен студент обирає організацію чи галузь, в 

якій будуть запроваджуватись зміни. Слухач розробляє проект з управління 



 

змінами із урахуванням теоретичного матеріалу та практичних рекомендацій, 

отриманих під час занять. Слухач виконує завдання у формі презентації та на 

практичному занятті захищає свій проект, презентуючи його аудиторії та 

відповідаючи на питання.    

 

6. Методи навчання 

Програмою передбачено наступні методи навчання: 

1) лекції, спрямовані на отримання  теоретичних знань по усім темам 

курсу, опанування терміногії, з’ясування проблемних питань, тощо;  

2) практичні заняття побудовано на проведенні практичних занять з 

використанням активних форм навчання, рольових ігор, виконанні 

індивідуальних та групових завдань творчого характеру; 

3) самостійна робота, яка передбачає поглиблене самостійне вивчення 

запропонованих викладачем питань; 

4) консультація – форма індивідуальної роботи студента із викладачем, 

коли  з’ясовуються незрозумілі для студента питання, обговорюється план 

самостійної роботи, вирішуються інші  труднощі.  

 

7. Методи контролю 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів 

враховує види аудиторних занять,  а також виконання самостійної роботи. 

Оцінювання здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. 

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна», контрольні 

заходи включають: поточний та підсумковий контроль. 

Організація поточного контролю знань студентів денної форми навчання 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

- систематичність й активність роботи студентів впродовж семестру над 

вивченням програмного матеріалу дисципліни «Іноземна мова» на практичних 

заняттях; 



 

- виконання завдання для самостійного опрацювання; 

- виконання тестових завдань протягом семестру. 

Оцінюванню підлягають відповіді, які надаються студентами в процесі 

експрес-контролю або під час обговорення питань. 

При контролі самостійної роботи оцінюванню підлягають роботи, 

виконані студентами при підготовці до практичних завдань, самостійне 

опрацювання окремих питань дисципліни.  

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання 

здійснюється у формі перевірки виконаних студентом звдань, а також 

відповідей на питання тестів, запропонованих на семінарських заняттях.  

Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення практичних занять, оцінюється сумою набраних балів. 

Оцінювання слухачів за кожним розділом курсу дозволяє перевірити 

засвоєння визначеної частини курсу і   є однією із складових загального 

поточного контролю.  

                                                                        
9. Система нарахування балів 

 

Самостійна робота: Презентація (20) – презентація, доповідь та 

обговорення. Виконані усі завдання, зроблено висновки, матеріал 

представлено логічне та змістовно, повні відповіді на запитання та гарні 

навички дискусії іноземною мовою – 20 балів. Є несуттєві лексичні та 

граматичні помилки  – 18 балів. Думка не повністю зрозуміла через суттєві 

лексичні та граматичні помилки, недоліки, неповні відповіді – 13 балів. 

Презентація не відповідає структурі завдань, представлені лише деякі аспекти 

завдань, недостатній рівень володіння мовою– 4 бали. 

Поточний контроль: активність на заняттях та виконання поточних 

тестів (25). Опитування за тематикою матеріалу, що вивчається. Оцінка згідно 

до тем, зазначених у п.5. Неповна відповідь/зауваження оцінюється 

зниженням оцінки на 50%.  



 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту, він проводиться у 

формі тестування та співбесіди. Оцінка за дисципліну складається з  суми 

балів за поточний та підсумковий контроль. 

Схема нарахування балів однакова  для денної та заочної форми навчання. 

 

Шкала оцінювання знань 

 

Набрані бали 
Чотирирівнева шкала 

оцінювання 

Дворівнева шкала 

оцінювання 

1-49  незадовільно  не зараховано 

50-69  задовільно 

зараховано 70-89  добре 

90-100 відмінно 
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методичне забезпечення 

1. managevent.com.ua бібліотека з менеджменту 
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