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Масштабні трансформаційні зміни в структурі світового господарства в умовах постіндустріального 
суспільства зумовлюють необхідність адаптації українських підприємств до нового економічного 
середовища, його вимог і законів. Під тиском зовнішніх обставин підприємства вимушені постійно 
розвиватися, створювати додаткові конкурентні переваги, що можливе лише в системі адекватних і 
своєчасних змін. За таких умов саме зміни та управління ними мають стати головним інструментом 
ефективного функціонування підприємства.

Вивчення навчальної дисципліни є принципи, прийоми, методи та засоби управління змінами у 
виробничо-господарській діяльності підприємств, корпорацій, господарських товариств, об'єднань 
та інших організацій, що діють в умовах трансформацій і змін з ціллю підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності бізнесу на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх магістрів сучасного системного мислення 
та комплексу спеціальних вмінь, практичних знань і навичок щодо ефективного управління бізне-
сом в умовах трансформацій і змін. Основними цілями дисципліни «Управління бізнесом в умовах 
трансформацій і змін» є: формування наукового світогляду щодо об'єктивної необхідності змін як 
джерела розвитку; дослідження сутності змін та природи їх виникнення; формування у студентів 
системи знань з теорії та методології управління змінами; принципів побудови та функціонування 
систем управління змінами; формування системного мислення та комплексу системних знань і 
вмінь щодо розуміння необхідності змін та управління змінами у стратегічному розвитку сучасних 
організацій, принципів та методів управління опором змінам; забезпечення знань щодо стилів та 
моделей поведінки менеджерів при управлінні бізнесом в умовах трансформацій і змін; опанування 
практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами;  
вміння проводити моніторинг та аналіз стану внутрішніх ресурсів фірми та розробляти рекоменда-
ції щодо управління структурними змінами, зниження опору змінам; опанування принципами 
успішних змін корпоративної культури та підходів до управління змінами щодо діяльності підпри-
ємств із використанням інструментарію інформаційних технологій та практичних методів реалізації 
моделей організаційних змін.

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і 
аналітичний, правовий інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.
ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.
ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.
ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.
ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 
соціальну відповідальність.
ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представника-
ми різних професійних груп та в міжнародному контексті.
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 14. Вміти проводити дослідницьку роботу та аргументувати власну точку зору. 
ПРН 15. Обґрунтовувати і застосовувати інвестиційні інструменти в управлінській діяльності.
ПРН 16. Вміти управляти бізнесом в умовах нестабільного конкурентного бізнес-середовища.
ПРН 17. Вміти виявляти та досліджувати складові фінансової безпеки підприємства, формувати і 
підтримувати її високий рівень.

SYLLABUS

Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

2

3



4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Кредити ECTS

Структура дисципліни

5

6

Тема 1. Теоретичні основи 
управління бізнесом в 
умовах трансформацій та 
змін.

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи управління бізнесом в умовах трансформацій та змін 

Змістовий модуль 2. Особливості управління бізнесом в умовах трансформацій та змін. 

9 2 6 10 9

Тема 2. Типи, види та 
рівні змін в організаціях.

Тема 3. Організаційні 
засади командних змін 
при управлінні бізнесом в 
умовах трансформацій

9 2 61 10 9

11 3 2 6 10 9

Тема 4. Моделі управління 
в умовах трансформацій 
та змін. 

10 3 1 6 9 9

60 16 8 36 60 3 2 55Разом за змістовим 
розділом 1

Тема 7. Розвиток 
бізнес-організацій в 
умовах змін та механізм їх 
реалізації.

Тема 8. Особливості 
управління опором змінам 
та його подолання. 

9 2 61 10 9

Тема 10. Реінжиніринг 
бізнес-процесів та 
організаційний розвиток в 11 3 62 10 9

9 2 1 6 10 9

Тема 9. Традиційні і 
сучасні методи управління 
бізнесом в умовах 
трансформацій та змін.

11 3 2 6 10 9

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

11

1

1

1

Тема 5. Керівництво і 
лідерство при управлінні 
змінами

11 3 2 6 10 9

Тема 6. Підготовка і 
планування у процесі 
управління змінами.

10 3 1 6 11 101

1

1

1

1
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9
1. Теоретичні основи управління бізнесом в умовах трансформацій та змін.
2. Типи, види та рівні змін в організаціях.
3. Організаційні засади командних змін при управлінні бізнесом в умовах трансформацій.
4. Моделі управління в умовах трансформацій та змін.
5. Керівництво і лідерство при управлінні змінами.
6. Підготовка і планування у процесі управління змінами.
7. Розвиток бізнес-організацій в умовах змін та механізм їх реалізації.
8. Особливості управління опором змінам та його подолання.
9. Традиційні і сучасні методи управління бізнесом в умовах трансформацій та змін.
10. Управління змінами у стратегічному розвитку бізнес-організацій.
11. Реінжиніринг бізнес-процесів та організаційний розвиток в умовах трансформацій та змін.
12. Управління організаційною культурою у процесі проведення змін.

Перелік обов’язкових завдань7

1. Природа виникнення змін. Сутність змін у природі та у відкритих соціально-економічних систе-
мах (їх взаємозв’язок). 
2. Класифікація видів змін. 
3. Поняття «компетентність». Види компетентностей. 
4. Теорії навчання. Модель Д. Колба. Таксономія Блума. 
5. Біхевіористичний, когнітивний, психодинамічний, гуманістично-психологічний підходи до змін.
6. Особа та зміни. Управління своїми та чужими змінами.

Перелік вибіркових завдань8

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Тема 11. Управління 
змінами у стратегічному 
розвитку бізнес-організа-
цій.

60 16 8 60

120 32 16 72

41 55

120 6 110

Разом за змістовим 
розділом 2

Усього разом

10 3 1 6 10 9

Тема 12. Управління 
організаційною культурою 
у процесі проведення змін.

10 3 1 6 10 10

3

1

2

4



1 семестр 2 семестр Так 1 курс Цикл професійної 
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

10

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента:
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги10
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується заліком, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 
балів за залік (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі заліку проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни і 
складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11



Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

SYLLABUS

Основна (базова):
1. Буднік, М.М. Управління змінами [Текст]: підручник / M.М.Буднік, H.М.Курилова. - Київ: 
Кондор, 2017. - 225 с. 1 
2. Кузьмін О.Є. Управління змінами. Навчальний посібник / О.Є.Кузьмін, В.В.Яцура, А.М.Грищук, 
Н.В.Смолінська, М.Б.Гункевич, М.В.Замроз. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 
2014.-356 с. 
3. Миколайчук І.П. Управління кадровими змінами в системі організаційного розвитку підприєм-
ства / І.Миколайчук, К.Кандагура // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 
Серія «Проблеми економіки та управління». - 2019. - Вип. 4. - С. 112-120.
4. Лозова Т.І. Організаційно-економічних механізм управління корпоративними змінами по крите-
рію стійкості [Текст] / T.І.Лозова, Г.Ю.Олійник, А. .Бєлова // Економіка та держава. - Київ, 2019. - 
№ 3. - С. 4-9.
Допоміжна:
1. Адізес І. Управління життєвим циклом корпорацій / І.Адізес. - К. : КСД, 2018.-384 с.
2. Адізес І. К. Управління змінами / І.Адізес; пер. з англ. Т.Семигіна. - К.: Book Chef, 2018.-640 с. 
3. Ашмаріна, С. І. Удосконалення маркетингової інформаційної системи промислового підприєм-
ства як найважливішого елементу системи управління змінами [Текст] / С. І. Ашмаріна, Е. В. 
Погорєлова, А. С. Зотова //Актуальні проблеми економіки. - Київ, 2014. —№ 11 (161). - С. 348-354. 
4. Воронков Д.К. Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти: Монографія. - 
X. ВД «ІНЖЕК», 2010. - 340 с. 
5. Гарафонова О.І. Управління змінами: теорія, методологія та практика: монографія. КНТУД, 2014. 
- 364 с. 
6. Гусєва О. Ю. Управління стратегічними змінами: теорія і прикладні аспекти: Монографія / О. Ю. 
Гусєва. - Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2015. - 395 с. 
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Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Політика дотримання академічної доброчесності14



SYLLABUS

Інформаційні ресурси:
Банах Ю.В. Характерні етапи проведення реструктуризації підприємства [Електронний ресурс] / 
Ю.В.Банах. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9798/l/l 4.pdf 
Гарвин Д. Изменение организации через изменение сознания сотрудников [Электронный ресурс] / 
Д.Гарвин, М.Роберто. - Режим доступа: http://www.management.com.ua/cm/cml82.html 
Найпак Д. В. Реалізація технології проведення організаційних змін як передумови розвитку підпри-
ємства [Електронний ресурс] / Д.В.Найпак. // Економіка. Управління. Інновації. - 2015. - № 1. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui 2015 1 21. 
Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся организации. [Електронний 
ресурс] - Режим доступу: https://bookap.info/book/the_fifth_discipline_2016/load/pdf.shtm 

Рекомендовані джерела інформації15

Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі16


