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1. Опис навчальної  дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності 

"назва спеціальності")  / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова дисципліна 

(для студентів спеціальності 073 

«Менеджмент», 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 075 

«Маркетинг», 051 «Економіка») 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість змістових модулів 2 

Лекції, годин 56/16 

Практичні / семінарські, годин -    

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94/134 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
 

аудиторних 4,0 

самостійної роботи студента 6,7 

вид контролю залік 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Мета - формування системи знань про особливості провадження 

стратегічних змін, підходи, можливості й перспективи забезпечення їх 

ефективності в динамічних умовах довкілля.  

Завдання: ознайомлення з категоріальним апаратом, надання знань щодо 

концептуальної сутності стратегічних змін та їх ролі в системі менеджменту змін 

підприємства; дослідження сучасних теорій управління змінами та можливостей їх 

практичного застосування; опанування методик оцінювання зовнішніх драйверів 

змін та стратегічного потенціалу змін; ознайомлення із механізмами оцінки, 

керування та усунення опору стратегічним змінам на підприємствах; окреслення 

ролі корпоративної культури та опанування інструментами її  розвитку в умовах 

стратегічних змін; опанування сучасних методів управління стратегічними 

змінами. 

Предмет: відносини та закономірності побудови ефективної системи 

управління стратегічними змінами.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Теоретичні основи управління стратегічними змінами.  

Тема 2. Управління стратегічними змінами як інтегрована складова 

менеджменту змін.  

Тема 3. Теорії управління змінами.  



Тема 4. Управління стратегічними змінами на різних стадіях життєвого циклу 

організації.  

Тема 5 Зовнішні драйвери стратегічних змін та їх оцінка.  

Тема 6. Учасники процесу стратегічних змін.  

Тема 7. Стратегічний потенціал змін. 

Тема 8. Опір змінам та його вплив на реалізацію стратегічних змін.  

Тема 9. Корпоративна культура в систему управління стратегічними змінами.  

Тема 10. Сучасні методи управління стратегічними змінами. 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

загальних програмних компетентностей: 
здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми; 

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

здатність працювати в команді; 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

здатність до самовдосконалення; 

експертні та популяризаційні навички 

фахових програмних компетентностей: 
здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани; 

здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; 

здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом; 

здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 

ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

здатність управляти організацією та її розвитком; 

здатність застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації, оцінки рівня її конкурентоспроможності, розробки 

конкурентної стратегії її розвитку; 

здатність відстежувати стан і визначати перспективи розвитку всіх видів 

своєї діяльності з метою одержання сукупного ефективного результату 

підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності 

здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних 

проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки; 

здатність застосовувати науковий, аналітичний,  методичний інструментарій 

для обґрунтування стратегій розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим 

управлінських рішень(в т.ч. зналагодження міжнародних економічних відносин); 



здатність визначати ключові тренди соціально- економічного та людського 

розвитку; 

здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні 

досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової 

економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового 

господарства 

           2) досягнення програмних результатів навчання: 

ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 

демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 

вміти визначати взаємозв’язок між конкурентними перевагами та рівнем 

конкурентоспроможності підприємства, обґрунтовувати необхідність проведення 

галузевого аналізу для визначення найбільш ефективної антикризової 

конкурентної стратегії підприємства; 

вміти проводити моніторинг результатів діяльності організації та 

ідентифікувати проблеми, що пов’язані з кризовим станом, діагностувати кризу та 

обґрунтовувати шляхи виходу з кризи; 

здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проектами, змінами, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 

міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-

організаційних структур; 

вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які 

виникають в професійній діяльності;  

вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та 

застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для 

досягнення поставленої мети; 

вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати 

поставлені завдання, в т.ч.  у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності; 

розробляти  сукупності управлінських заходів щодо розв'язання потенційної 

проблеми у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності ще до її 

фактичного настання; 

вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці 

маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового 

суб’єкта; 

збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань; 

оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень; 

розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем; 



креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі 

логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на 

засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних 

організацій; 

розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та 

нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення 

проблем за результатами дослідження; 

ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, 

здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих 

ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних 

ринків 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

основних теорій змін та концепцій  управління стратегічними змінами; 

теорії життєвого циклу організації та її впливу на управління соціально-

економічними системами; 

концепції складноструктурованого середовища діяльності підприємства та 

особливостей його дослідження; 

методів оцінки зовнішніх та внутрішніх драйверів стратегічних змін як 

основи для обгрунтування управлінських рішень; 

теорії опору змінам та причин виникнення опору, рівнів опору та його 

видового прояву;  

сутності та складових стратегічного потенціалу підприємства;  

сутності корпоративної культури, її структури та типізації; 

концепції формування команди змін та підходів до забезпечення 

ефективності і результативності  її функціонування; 

особливостей розробки стратегій змін та умов їх провадження в умовах 

стабільного функціонування та в умовах кризи з урахуванням особливостей 

господарювання та типів ринків 

 уміння/навички: 

ідентифікації типів стратегічних змін та їх природи; 

оцінювання етапів життєвого циклу організації, конкурентних позиції та 

стану стратегічних ресурсів; 

визначити внутрішні та зовнішні драйвери змін, покладати їх в основу 

сценаріїв стратегічного розвитку;  

оцінювати стан стратегічного потенціалу змін та його локальних складових 

за допомогою методик моніторингу слабких сигналів; 

діагностування ставлення колективу підприємства до стратегічних змін, 

рівня опору змінам; 

розробляти заходи подолання опору змінам, мотивації команди змін та 

персоналу організації; 

оцінки типу корпоративної культури по відношенню до змін; 

формування команди стратегічних змін; 

розробки стратегії змін та її моніторингу 

 комунікація: 



доносити знання з питань управління стратегічними змінами та реалізації 

стратегії до усіх зацікавлених осіб; 

аргументувати напрями стратегічних змін; 

подолання опору змінам через внутрішньокорпоративні та зовнішні і канали 

комунікацій; 

оцінювання «зворотнього звязку» на етапах ідентифікації драйверів змін та 

визначення рівня опору; 

переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації 

 відповідальність і автономія: 

демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень; 

дотримуватися засад стратегічного розвитку; 

мати ініціативність, автономно приймати рішення та відповідати за 

результати своєї діяльності в процесі провадження змін. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього  у тому числі 

Лекц. Практ.сем. Лаб. СРС 

 

Змістовий модуль 1. Управління стратегічними змінами: сутність, складові, принципи 

Тема 1. Теоретичні основи 

управління стратегічними 

змінами. 

12 2 - - 10 

Тема 2. Управління 

стратегічними змінами як 

інтегрована складова 

менеджменту змін. 

14 4 - - 10 

Тема 3. Теорії управління 

змінами. 
16 6 - - 10 

Тема 4. Управління 

стратегічними змінами на 

різних стадіях життєвого 

циклу організації. 

16 6 - - 10 

Тема 5. Зовнішні драйвери 

стратегічних змін та їх 

оцінка. 

16 6 - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 
74 24 - - 50 

Змістовий модуль 2.  Реалізація стратегічних змін на підприємстві 

Тема 6. Учасники процесу 

стратегічних змін. 
14 4 - - 10 

Тема 7. Стратегічний 

потенціал змін. 
16 6 - - 10 

Тема 8. Опір змінам та його 

вплив на реалізацію 

стратегічних змін.       

16 6 - - 10 



Тема 9. Корпоративна 

культура в систему 

управління стратегічними 

змінами. 

15 10 - - 5 

Тема 10. Сучасні методи 

управління стратегічними 

змінами. 

15 6 - - 9 

Разом за змістовим 

модулем 2 
76 32 - - 44 

Усього годин  150 56 - - 94 

 

4. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення заліку 

у 100 балів. 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(очна форма навчання) 

№ теми  

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

 

Ситуаці-

йні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

ПМК 

Завдання 

для 

самостій-

ного 

виконання 

(групові 

проекти) 

Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 - - - - 2 2 

Тема 2 - - - - 3 3 

Тема 3 - - - - 5 5 

Тема 4 - - - - 5 5 

Тема 5 - - - - 5 5 

Разом змістовий 

модуль1 
- - - 30 20 50 

Змістовий модуль 2 

Тема 6 - - -  5 5 

Тема 7 - - -  5 5 

Тема 8 - - -  5 5 

Тема 9 - - -  2 2 

Тема 10 - - -  3 3 

Разом змістовий 

модуль 2 
- - - 30 20 50 

Разом - - - 60 40 100 

 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(заочна форма навчання) 



Поточне тестування та самостійна робота 
Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Індивідуальне завдання 
100 

30 30 40 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами виконання завдань аналітичного та практичного спрямування, а 

також за результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється 

за допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 

(модулю). 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
 


