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2. Характеристика та обсяг навчальної дисципліни 
Кількість кредитів – 4 кредитів, загальна кількість годин – 120. 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

20 8 

Практичні заняття  

40 10 

Самостійна та індивідуальна робота 

60 102 

 

3. Опис курсу 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування базових системних 

знань та розвиток умінь з управління змінами в публічній сфері базуючись на 

сучасній методології управління змінами. 
 

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. 

Методи навчання: загальні методи  управління змінами: аутсорсинг, 

бенчмаркинг; методи управління революційними змінами: даунсайзинг, 
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реінжиніринг, біореинжиніринг; методи управління еволюційними  змінами: 

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

Результати навчання 

Здобувачі вищої освіти будуть знати: основні поняття, терміни та 
принципи управління змінами; стратегії змін; способи та методи управління 

змінами; теоретичні основи щодо базової специфіки управління змінами;  
вміти: планувати зміни в органах публічної влади обираючи пріоритетну 

стратегію розвитку для даної організації грунтуючись на основі сучасних 

наукових підходів; розробляти проекти змін (особистісні, командні, 

організаційні) застосовуючи сучасні теорії та моделі управління змінами; 

управляти впровадженням змін застосовуючи різноманітні управлінські 

технології; управляти опором змінам грунтуючись на моделі «аналізу силового 

поля» К. Левіна.  

Компетентності 
Вміння використовувати методи і зміст сучасних, зокрема новітніх, 
досліджень і розробок українських і зарубіжних учених в галузі науки, 

методології та практики управління змінами, адаптувати їх до сучасного стану і 

актуальних завдань розвитку України. Здатність робити обґрунтовані висновки 

щодо сучасного стану національної економіки України, резервів та перспектив її 

розвитку в умовах глобалізації та європейської інтеграції. 

 

4. 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». 

 

5. Теми практичних занять 

 
№ Назва теми Кількість годин 

денна заочна 

1 Труднощі здійснення змін у сучасних умовах 

 

2  

2 Управлінські технології, що застосовуються в 

управлінні змінами 

4  

3 Ефективне лідерство в управлінні опором змінам: 

медіація як інструмент вирішення конфліктів в 

управлінні опором змінам 

2 2 

4 Сучасні методи управління  змінами 4  

5 Підходи до виділення стилів управління  2  

6 Технології подолання опору змінам 4  

7 Підходи до управління реалізацією стратегічних змін 

організації 

4  

8 Організаційна діагностика: необхідність проведення 

змін 

4  

9 Управління проектами змін в публічній 

сфері: визначення готовності організації до процесу 

здійснення організаційних змін 

4  

10 Управління проектами змін в публічній сфері: 

розробка проекту змін (особистісні, командні, 

організаційні) на засадах сучасних теорії та моделі 

4 2 

11 Тестування 2 2 

12 Презентація та обговорення проектів з управління 

змінами 

4 4 

 Разом 40 10 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: вивчення тем та 
виконання завдань, вказаних в таблиці нижче; опрацювання рекомендованої 
літератури (п. 11), виконання індивідуального завдання (п. 7). 
 

 

 



Теми та завдання для самостійної роботи 

 

Теми самостійної роботи Завдання 

Зміст Бали 

Тема 1. Політика змін: особливості, 

принципи 

Розглянути основні 

принципи та особливості 

процесу впровадження 

змін 

2 

Тема 2. Особа і зміни. Способи 

ініціювання адаптації команди до 

організаційних змін. 

 

Визначити інструменти 

адаптації до змін всередині 

команди 

2 

Тема 3. Концепції В. Тарасенка  „64 

стратегеми” в управлінні 

стратегічними змінами 

Ознайомитись із 

особливостями 

концепціями В. Тарасенка 

2 

Тема 4. Управління на базі 

«штучного інтелекту» 

Проаналізувати 

принципові особливості 

управління на базі 

«штучного інтелекту»  

2 

Тема 5. Моделі вибору стратегій 

розвитку організацій на основі 

стратегічного підходу 

Вивчити моделі вибору 

стратегії розвитку 

організації 

2 

Тема 6. Методи управління змінами 

орієнтовані на людей і культуру 

 

Зробити порівняльний 

аналіз методів управління 

змінами, які орієнтовані на 

людей та культуру 

2 

Тема 7. Соціально-психологічне 

забезпечення реалізації змін 

Охарактеризувати процес 

забезпечення реалізації 

змін з точки зору 

урахування соціально-

психологічних чинників 

2 

Тема 8. Цикл втручань у процес змін. 

Модель Колба. Таксономія Блума. 

Проаналізувати моделі 

Колба і Блума  

2 

Тема 9. Управління компетенціями 

організації  в процесі реалізації 

стратегії. 

Визначити можливі 

компетенції організації під 

час запровадження змін, 

враховуючі стратегічні 

підходи 

2 

Тема 10. Сучасні методи управління 

еволюційними  змінами: всебічне 

управління якістю, лін-продакшн, 

концепція «6-сигма». 

Проаналізувати та 

схарактеризувати сучасні 

методи управління змінами  

2 

 Разом 20 

 



7. Індивідуальні завдання (самостійна робота) 

Розробка проекту з управління змінами в будь-якій організації чи галузі. 

Завдання передбачає, що кожен слухач 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.    

 

8. Методи контролю та критерії оцінювання 

Методи контролю передбачають поточний контроль та підсумковий 
контроль. Поточний контроль включає оцінка самостійної роботи 
(презентації та доповіді, опитування), захист індивідуальної роботи (40 балів), 

передбачений навчальним планом. Підсумковий контроль проводиться у формі 

екзамену. Екзамен проводиться у формі тесту з теоретичних і практичних  питань 

(40 балів). 

Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, 
індивідуальні завдання 

 

 

 

 

Екзамен у 

вигляді тесту 

 

 

 

Сума Самостійна робота 

(доповіді + 

активність на 

заняттях) 

Захист 

індивідуального 

завдання 

Разом 

20+10 30 60 40 100 

Самостійна робота: 

Доповіді (20 балів): виконано коротку доповідь з питання за кожною з тем 

– 20 балів. 

Якщо тема розкрита неповністю, не розкрито основні суттєві положення   - 

оцінка знижується на 50%.  

Активність на заняттях (10 балів). Опитування за тематикою завдань 
самостійної роботи. Оцінка згідно балів, зазначений у п.5. Неповна 
відповідь/зауваження оцінюється зниженням оцінки на 50%. 

Індивідуальна робота із розробкою та захистом проекту з управління 

змінами (30 балів): 

В проекті містяться всі складові, виконані усі завдання, зроблено висновки, 

матеріал представлено логічно та змістовно, надано презентацію та повні 

відповіді на запитання – 30 балів. 

Є несуттєві недоліки у виконанні завдань та презентації – 20 балів. 

 Певні завдання невиконані або є суттєві помилки, недоліки у висновках, 
неповні відповіді – 10 балів. 

Презентація не відповідає структурі завдань, представлені лише деякі 

аспекти завдань, недостатній рівень володіння матеріалом – 5 балів. 



Екзамен (40): тест з теоретичних і практичних питань (40 балів, 20 

питань). Правильні відповіді – 2 бал за кожне питання, неповна або некоректна 

відповідь – 1 балів. Невірна відповідь – 0 балів.  

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

91 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

81-90 В 
добре  

71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

31-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-30 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

9. Політика курсу щодо дотримання принципів академічної 
доброчесності. Суворе дотримання принципів академічної доброчесності 
згідно до Положення про систему запобігання та виявлення академічного 
плагіату у наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої 
освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (введено 
в дію наказом ректора № 0501-1/173 від 14.05.2015 р., 
https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf). 

Курс адаптовано для опанування особами з особливим освітніми 

потребами. Забезпечено безпеку під час навчання. 

 

10. Оскарження результатів підсумкового контролю здійснюється 
згідно до Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (введено в дію наказом 
ректора № 0211-1/342 від 10.07.2018 р., 
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U). 
 

 

https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf
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Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 
методичне забезпечення 

1. managevent.com.ua бібліотека з менеджменту 

2. inform.od.ua нормативні акти у сфері управління 

3.http://window.edu.ru єдине вікно доступу до освітніх ресурсів 

4. http://www.profibook.com.ua ділова література з екон. менеджменту 

 

http://www.profibook.com.ua/

