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1. Коротка анотація до курсу 

В рамках курсу «Управління змінами» вивчаються основна термінологія курсу, класифікація змін, їх можливий зміст та 

умови впровадження; моделі та методи управління змінами та їх практичне застосування при управління організацією сфери 

обслуговування; особливості роботи з персоналом при впровадженні змін та керування супротивом змінам; особливості змін 

в окремих системах управління організацією та дії керівництва щодо оптимізації процесів їх протікання; бізнес-інжиніринг 

як комплексну зміну процесів життєдіяльності організації сфери обслуговування; стратегія впровадження змін як елемент 

стратегії організації тощо. 

Основними цілями курсу «Управління змінами» є забезпечення здобувачам умов для засвоєння: 

1) навичок аналізу умов та змісту виникнення змін в діяльності організації сфери послуг; 

2) здатності розробляти механізм впровадження змін в діяльність організації сфери послуг; 

3) здатності попереджати та мінімізувати можливі проблеми з реакцією на зміни в діяльності організації сфери послуг. 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» сприяє здобуттю  таких компетенцій: 

СК 18. Здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов’язаних з підбором, експлуатацією, удосконаленням, 

модернізацією технологічного обладнання та устаткування галузі/сфери відповідно до спеціалізації. 

СК 21. Здатність упроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до вимог екологічної безпеки, безпеки 

життєдіяльності та охорони і гігієни праці 

Програмні результати навчання: 

ПРН 04. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в міжнародному культурному та професійному 

контекстах. 

ПРН 07. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній діяльності й обирати ефективні шляхи їх 

вирішення. 

АРН 29. Вміти обирати ефективні рішення в процесі управління підприємствами сфери обслуговування. 
 

2. Мета та завдання (цілі) курсу 

Мета навчальної дисципліни «Управління змінами» – формування у здобувачів сучасного сприйняття та комплексу 

спеціальних знань і вмінь для ефективного здійснення процесу управління змінами в системі управління підприємствами 

сфери послуг. 

Завданням навчальної дисципліни «Управління змінами» є опанування здобувачами відповідної сукупності знань, вмінь 

та навичок у сфері теоретико-методологічних засад формування системного мислення та практичної його реалізації щодо 

змісту змін, особливостей їх впровадження в діяльність організації сфери обслуговування, розуміння причин можливого 



виникнення перешкод їх впровадження та опанування первинними навичками попередження та подолання супротиву змінам 

в колективі організації сфери обслуговування. 

 

3. Формат навчальної дисципліни - змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 
 

4. Результати навчання. 

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

ПРН 04. Розуміти 

особливості комунікації, 

взаємодії та співпраці в 

міжнародному культурному 

та професійному контекстах 

ПРН 04.1: знання змісту та особливостей здійснення професійних комунікацій; 

ПРН 04.2: розуміння особливостей змісту міжнародного культурного простору; 

ПРН 04.3: вміння здійснювати професійні комунікації у вітчизняному та міжнародному 

просторі; 

ПРН 04.4: розуміння умов можливого виникнення супротиву співпраці в рамках змістовно 

та культурно помилкового комунікативного процесу 

ПРН 07. Аналізувати та 

оцінювати ризики, проблеми 

у професійній діяльності й 

обирати ефективні шляхи їх 

вирішення 

ПРН 07.1: розуміння потенційно можливих ризиків та проблем в діяльності підприємств 

сфери послуг; 

ПРН 07.2: вміння здійснювати аналіз причин можливого виникнення проблем в діяльності 

підприємств сфери послуг; 

ПРН 07.3: вміння знаходити рішення проблем, що виникають в професійній діяльності в 

сфері послуг4 

ПРН 07.4: вміння здійснювати вибір оптимальної альтернативи управлінського рішення; 

ПРН 07.5: вміння передбачати зміст змін при впровадженні нового управлінського 

рішення, очікувану реакцію колективу та зовнішнього середовища; 

ПРН 07.6: вміння формувати заходи попередження, нейтралізації та мінімізації впливу 

супротиву змінам на підприємствах сфери послуг при впровадженні розроблених 

управлінських рішень 

АРН 29. Вміти обирати 

ефективні рішення в процесі 

управління підприємствами 

сфери обслуговування 

АРН 29.1: вміння сформувати ефективне управлінське рішення; 

АРН 29.2:  вміння здійснювати вибір найбільш ефективного управлінського рішення в 

процесі управління підприємствами сфери обслуговування; 

АРН 29.3: знання методики оцінки ефективності управлінського рішення; 

АРН 29.4; вміння впливати на всі процеси та учасників реалізації процесів управління 

підприємствами сфери обслуговування з дотриманням сформованих вимог до результату.  



 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних занять Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 34 Бліц-опитування, тестування 

Практичні заняття 26 Ситуаційні завдання, диспути, моделювання ситуацій, ділові ігри, 

опитування 

Самостійна робота 120 Доповіді, тестування, самостійні завдання 

Всього 180 (6,0 кредитів) Підсумковий контроль: екзамен  
 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний 

рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2021/2022 3 5 (осінь) 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)  

освітньо-професійна програма 

«Управління підприємствами сфери послуг» 

вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити – «Комунікативна культура», «Теорія організації», «Правове регулювання господарської діяльності», 

«Управлінський аналіз», «Основи менеджменту і адміністрування»  та ін. 

 

8. Постреквізити – «Командоутворення й технології командної роботи», «Менеджмент» та ін. 

 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – презентації PowerPoint, ноутбук, проектор. 

 

10. Політики курсу. Здобувачі повинні дотримуватися «Положення про академічну доброчесність в УІПА» 

http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/akademichna-dobrochesnist та« Положення про академічну доброчесність при 

виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-педагогічної академії»»; виявляти  повагу до себе, 

викладача та одногрупників, бути толерантними та дисциплінованими, доброзичливими, чесними та  відповідальними. 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view?usp=sharing
http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/akademichna-dobrochesnist
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view?usp=sharing


Конфліктні ситуації, які можуть виникати,  повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем та 

куратором, а при необхідності із залученням завідуючої кафедрою та декана. 

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і 

номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Концептуальні основи управління змінами 

1 

Лекція 1 Тема 1. Передумови виникнення та необхідність впровадження змін 2 

Лекція 2 Тема 2. Класифікація змін та їх особливості 2 

Практичне 

заняття 1 

Семінар Практичні аспекти застосування термінології курсу 

Ділова гра. Сприйняття змін та формування альтернатив розвитку ситуації 

2 

Самостійна 

робота 1 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

6 

2 

Лекція 3 Тема 3. Моделі та методи управління змінами 2 

Лекція 4 2 

Практичне 

заняття 2 

Ситуаційне завдання / Ділова гра. Прогнозування взаємовпливу чинників середовища та 

реакції на зміни співробітників організації сфери послуг 

7 

Практичне 

заняття 3 

Ділова гра. Знайти для фактичних умов життєдіяльності організації шляхи її оптимальної 

реакції на прогнозовані зміни 

2 

Самостійна 

робота 2 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

7 

3 

Лекція 5 Тема 4. Керівництво і лідерство в подоланні супротиву змінам 2 

Практичне 

заняття 4 

Ситуаційне завдання. Використання моделей управління змінами при організації діяльності 

підприємства сфери послуг 

2 

Самостійна 

робота 3 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

7 

4 Лекція 6 Тема 5. Механізм реалізації змін (за функціями менеджменту) /ч.1 3 

Практичне 

заняття 5 

Ситуаційне завдання. Формування комунікативних навичок роботи з колективом в умовах 

невизначеності 

2 



Самостійна 

робота 4 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

7 

5 Лекція 7 Тема 5. Механізм реалізації змін (за функціями менеджменту) / ч. 2 2 

Практичне 

заняття 6 

Ситуаційне завдання. Самооцінка реакції на зміни. Формування механізму самоподоланя 

супротиву змінам. 

2 

Самостійна 

робота 5 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

7 

Самостійна 

робота 6 

Виконання самостійного завдання в курсі дистанційної освіти 8 

6 Лекція 8 Тема 5. Механізм реалізації змін (за функціями менеджменту) / ч. 3 2 

Практичне 

заняття 7 

Ситуаційне завдання. Оцінка та оптимізація механізму реалізації змін (за функціями 

менеджменту) 

2 

Самостійна 

робота 7 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

7 

Самостійна 

робота 8 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел при підготовці до тестування за 

модулем 1 

10 

Самостійна 

робота 9 

Тестування за тематикою модуля 1 1 

Всього за змістовий модуль 1 – 90 год. (лекцій – 16 год., ПЗ – 14 год., СР –60 год.) 

Змістовий модуль № 2. Впровадження змін в діяльність організації сфери послуг 

7 

Лекція 9 
Тема 6. Управління техніко-технологічними змінами 

2 

Лекція 10 2 

Практичне 

заняття 8 

Ситуаційне завдання. Управління техніко-технологічними та організаційними змінами на 

прикладі закладу сфери послуг / ч.1  

2 

Самостійна 

робота 10 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

6 

8 Лекція 11 Тема 7. Управління організаційними змінами 2 

Практичне 

заняття 9 

Ситуаційне завдання. Управління техніко-технологічними та організаційними змінами на 

прикладі закладу сфери послуг * ч. 2 

2 



Самостійна 

робота 11 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

7 

9 Лекція 12 Тема 8. Управління ресурсними змінами (матеріали, кошти, час, люди та ін.) / ч. 1 2 

Самостійна 

робота 12 

Формування словника з англійської мови до заданої теми 10 

Самостійна 

робота 13 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

6 

10 Лекція 13 Тема 8. Управління ресурсними змінами (матеріали, кошти, час, люди та ін.) / ч.2 2 

Практичне 

заняття 10 

Ситуаційне завдання / Ділова гра. Управління ресурсними змінами організацій сфери послуг 2 

Самостійна 

робота 14 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

6 

11 Лекція 14 Тема 8. Управління ресурсними змінами (матеріали, кошти, час, люди та ін.) / ч. 3 2 

Лекція 15 Тема 9. Реінжиніринг бізнес-процесів 2 

Практичне 

заняття 11 

Ситуаційне завдання. Оптимізація впровадження змін в ході реінжинірингу бізнес-процесів 

 

2 

Практичне 

заняття 12 

2 

Самостійна 

робота 15 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

7 

12 Лекція 16 Тема 10. Формування стратегії впровадження змін 2 

Лекція 17 2 

Практичне 

заняття 13 

Ситуаційне завдання. Забезпечення стратегії реалізації бізнес-інжинірингу 7 

Самостійна 

робота 16 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел при підготовці до тестування за 

модулем 2 

10 

Самостійна 

робота 17 

Тестування за тематикою модуля 2 1 

Всього за змістовий модуль 2 – 90 год. (лекцій – 18 год., ПЗ – 12 год., СР – 60 год.)  

Всього з навчальної дисципліни – 180 год. (лекцій – 34 год., ПЗ – 26 год., СР – 120 год.)  

 



12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання:  

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж семестру/еказамен (іспит) – 73/27  

 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Відвідування занять* 0-1 

2. Бліц-опитування на лекціях* 0-3 

3. Виконання практичних завдань 0-54 

4. Виконання самостійного завдання 0-5 

5. Формування словника (на англ. Мові) до заданої теми* 0-4 

6. Виконання тестового модульного завдання 0-14 

7. Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

*додаткові бали 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова оцінка  
Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою (екзамен) 

Оцінка за національною 

шкалою (залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

незараховано 
0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних занять на рівні не нижче, ніж 25 балів з 54 можливих; 



2) Оцінка за тестові завдання не менше, ніж 8 балів з 14 можливих; 

4)   Словник здано на перевірку (не менше 5 слів з визначенням); 

5) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 40 балів; 

 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, но не обов’язково) в довільній 

зрозумілій формі 

Вид роботи Оцінка Критерій 

Бліц-опитування  3 Студент здатен відповісти на питання в повному обсязі, дати повне визначення терміну, або 

за визначенням дати назву терміну. Відповідає на 90-100 % поставлених запитань. 

2-1 Студент узагальнено відповідає на питання, робить незначні помилки у визначенні терміну, 

або в його ідентифікації. Відповідає на 60-89 % поставлених запитань. 

0 Студент не може сформулювати відповідь на питання, робить грубі помилки в термінології, 

відповідає на 59 % запитань та менше. 

Словник 4 Містить 8 та більше термінів, їх визначення та переклад приведені вірно на обох мовах. 

2 Містить 6-7 термінів. Їх визначення можуть містити окремі неточності, що не впливають на 

зміст терміну. Переклад виконано вірно. 

0 Містить менше 5 термінів. Визначення містять грубі помилки. Переклад виконано з 

помилками. 

Самостійне 

завдання 

4-5 Обсяг показників відповідає вимогам, зміст – узгоджений, логічний, зрозумілий. Всі 

пропозиції – обґрунтовано. 

2-3 Обсяг показників менше на 1-2 від визначених в 1 з груп, зміст – узгоджений, логічний, 

зрозумілий. Не всі пропозиції – обґрунтовано 

0-1 Обсяг показників не відповідає вимогам, зміст – частково узгоджений. Обґрунтування 

пропозицій відсутнє 

Практичні завдання Містять критерії оцінювання окремо для кожного завдання в м/в до практичних занять. 

13. Питання до екзамену 

1. Сутність та визначення поняття «зміни». Умови їх появи та призначення. 

2. Основні принципи управління змінами в організації сфери обслуговування, їх прикладне значення. 

3. Характеристика та прикладне значення основних компонентів процесу управління змінами в організації 

4. Причини необхідності впровадження змін в практичну діяльність організації сфери обслуговування. 



5. Основні класифікаційні ознаки та види організаційних змін – визначення та характеристика. 

6. Зміст, характеристика та практичні відмінності планових та ситуаційних змін. 

7. Зміст, характеристика та практичні відмінності рівнів змін. 

8. Зміст, характеристика та практичні відмінності базових моделей змін.  

9. Характеристика основних рис ефективного керівника-лідера сучасної організації сфери обслуговування. 

10. Зміст та характеристика основних етапів впровадження організаційних змін. 

11. Проблемні питання формування команди в умовах змін середовища. 

12. Опір змінам – характеристика явища, причини виникнення, умови розвитку. 

13. Види та форми опору змінам, їх відмінності. 

14. Методи подолання опору змінам в організаціях сфери обслуговування. 

15. Етапи організації процесу управління змінами в організаціях сфери обслуговування. 

16. Основні функції управління змінами. 

17. Організаційна діагностика: необхідність проведення і зміст. 

18. Створення команди управління змінами. 

19. Визначення, сутність та основні складові механізму реалізації змін. 

20. Моніторинг та контроль процесу впровадження змін. 

21. Особливості аналітики в управлінні змінами. 

22. Ресурсні зміни – їх зміст, особливості та практична значущість для організації сфери обслуговування. 

23. Техніко-технологічні зміни – їх зміст, особливості та практична значущість для організації сфери обслуговування. 

24. Організаційні зміни – їх зміст, особливості та практична значущість для організації сфери обслуговування. 

25. Кадрові зміни – їх зміст, особливості та практична значущість для організації сфери обслуговування. 

26. Фінансові зміни – їх зміст, особливості та практична значущість для організації сфери обслуговування. 

27. Бізнес-інжиніринг як комплекс організаційних змін. 

28. Зміст стратегії впровадження змін в організації сфери обслуговування. 

29. Характеристика та відмінності форм реорганізації підприємства сфери послуг. 

30. Система показників ефективності управління змінами в організації. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Буднік, М., Курилова Н. Управління змінами : підручник. – Київ : Кондор, 2017. – 225 с. 

2. Кузьмін О., Яцура В., Грибик І. Управління змінами. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2014. – 356 с.  

3. Пічугіна Т., Ткачова С., Ткаченко О. Управління змінами : навч. пос. – Харків : ХДУХТ, 2017. – 226 с. 



 

15. Інформаційні ресурси 

1. Дисципліна в системі дистанційної освіти УІПА: http://do.uipa.edu.ua    

2. Навчальне забезпечення курсу в бібліотеці УІПА: http://library.uipa.edu.ua 

3. Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс]. - URL: http://www.president.gov.ua   

4. Сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. - URL: https://www.kmu.gov.ua/    

5. Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - URL: http://www.rada.gov.ua/   

6. Сайт Конституційного Суду України [Електронний ресурс]. - URL: http://www.ccu.gov.ua/storinka/pro-ksu    

7. Сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. - URL: 

https://niss.gov.ua/  
 
 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувачка  кафедри _____________ Вікторія ПРОХОРОВА 
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	9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – презентації PowerPoint, ноутбук, проектор.
	10. Політики курсу. Здобувачі повинні дотримуватися «Положення про академічну доброчесність в УІПА» http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/akademichna-dobrochesnist та« Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобув...

