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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

2 семестр для магістрів 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну 

Економіко-гуманітарний факультет  

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності 

 Здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні  

 Вміння обирати та використовувати стратегії, методи та 

інструментарій управління змінами 

Встановлювати критерії, за якими організація визначає 

подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні  стратегії та плани 

Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість 

Здатність до управління організацією, її змінами 

Результати навчання 

Застосовувати  концепції, методи та інструменти управління 

змінами для результативного та ефективного управління 

організацією  

Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 

розрізах 

 Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, 

генерування підприємницької ідеї 

Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, 

ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх 

реалізації  

Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх 

інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних 



стандартів та рекомендацій моделей досконалості 

Опис дисципліни  

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Дисципліна «Управління змінами» 

Теми аудиторних 

занять та самостійної 

роботи 

32 години лекцій та 16 години практичних занять 

Основні теми лекцій: 

Тема 1 Природа, джерела та необхідність проведення змін 

Тема 2. Види змін 

Тема 3. Моделі управління змінами 

Тема 4. Підготовка до змін та їх планування 

Тема 5. Механізм реалізації змін  

Тема 6 Сучасні методи управління змінами 

Тема 7 Організаційний розвиток  

Тема 8. Зміни у стратегії підприємства 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 

Основна 

1. Указ Президента України від 20.04.00 р. № 603/2000 “Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 

квітня 2000 року “Про стан залізничного транспорту України 

та заходи щодо його ефективного функціонування”.  

2. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу 

України на середньостроковий період та до 2020 року, 

затверджена рішенням Колегії Мінтрансу від 23.10.01 р. 

Наказ МТУ від 05.11.01 р. № 764. 

3. Указ Президента України від 11.06.98. № 615/98 “Про 

затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського 

Союзу”; 

4. Директива Ради Європейського співтовариства 91/440/ЄС від 

29.07.91 р. Про розвиток залізниць у Європейському 

співтоваристві із змінами викладеними у директиві ЄЕС 

2001/12 від 26.02.2001 р.;  

5. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / И. 

Адизес ; пер. с англ. под науч. ред. А.Г. Сеферяна. - СПб. : 

Питер, 2007. - 384 с. - (Серия «Теория менеджмента»). 

6. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів 

торговельних підприємств : монографія / О.В. Виноградова. -

Донецьк : ДонДУЕТ, 2006.- 183 с. 

7. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. 

Наумов. - 3-є изд. - М. : Гардарика, 2010. - 320 с. 



8. Грин М. Управление изменениями : [пер. с англ.] / М. Грин. - 

СПб. : ДК, 2007.- 360 с. 

9. Королькова Е.М. Реструктуризация предприятий : учеб. 

пособие / Е.М. Королькова. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. 

техн. ун-та, 2007. - 80 с. 

10. Коттер Дж.П. Впереди перемен / Дж.П. Коттер. - М. : Олимп- 

Бизнес, 2003. - 256 с. 

11. Коттер Дж.П. Суть перемен. Невыдуманные истории о том, 

как люди изменяют свои организации / Дж.П. Коттер, Д.С. 

Козн. - М. : Олимп-Бизнес, 2004. - 256 с. 

12. Корн Д.С. Суть перемен: путеводитель. Инструменты и 

тактика руководства преобразованиями в компании : [пер. с 

англ.] / Д.С. Корн. - М. : Олимп-Бизнес, 2007. - 320 с. 

13. Рамперсад Х.К. Общее управление качеством: личностные и 

организационные изменения : [пер. с англ.] / Х.К. Рамперсад. 

- М. : Олимп-Бизнес, 2005. - 256 с. 

14.Садеков А.А. Стратегическое управление предприятием: 

управление изменениями : учеб. пособие / А.А. Садеков, 

О.Ю. Гусєва. - Донецк : ДонГУЗТ, 2005. - 203 с. 

15. Широкова Г.В. Управление организационными изменениями 

: учеб. пособие / Г.В. Широкова. - СПб.: СПбГУ, 2005. 

16. Genus Audley. The management of change: perspectives and 

practice. - London: International Thompson business press, 1998. 

-123 p. 

17. Шевченко І.Б. Управління змінами: Навч. посібник для 

студентів вищих навчальних закладів /І.Б.Шевченко – 

[електронний ресурс] - Київ: НТУУ «КПІ» Політехніка, 2015. 

– 231с.  http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1603_65256919.pdf 

18. Залізничний транспорт України. 2000-2004 р.р. 

19. Железнодорожный транспорт. 1999-2004 р.р. 

20. Кірпа Г.Н. Інтеграція залізничного транспорту України у 

європейську. транспортну систему: Монографія.  - Д.: Вид-во 

Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 

Арт - Прес, 2003. - 268.  

21. Обзор международного опыта реформирования 

железнодорожного транспорта. – К. : "Эрнст энд Янг", 2006. – 

100 с. 

22. Кулаєв Ю. Ф. Методы экономической оценки 

инвестиционных проектов на транспорте: Учебно-метод. 

пособие. – К.: Транспорт України, – 2001.            – 182 с. 

23. Экономика железнодорожного транспорта : учебник / Н. П. 

Терешина,  

В. Г. Галабурда, М. Ф. Трихунков и др.; под ред. Н. П. 

Терешиной, Б. М. Лапидуса, М. Ф. Трихункова. – М.: УМЦ 

ЖДТ, 2006. – 801 с.   

24. Хяйек Ф. Конкуренция как процедура открытия / Ф. Хяйек // 

Мировая экономика и международные отношения.  – 1989. – 

№ 12. – 180 с.   
 

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1603_65256919.pdf

