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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) 

вивчення 

дисципліни 

3 семестр для магістрів 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується 

вивчити дисципліну 

Факультет Комп'ютерних технологій і систем 

Перелік 

компетентностей та 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності 

 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел 

ФК1. Здатність застосовувати практичні методи, методологічні 

аспекти та комп’ютерну логіку при конструюванні, побудові та 

схемотехніці апаратних та програмних засобів захисту комп’ютерних 

систем та мереж, з врахуванням вимог техніки безпеки, охорони праці 

та протипожежної безпеки в професійній діяльності. 

ФК2. Здатність до побудови ефективних алгоритмів формального 

прогнозу, моделей та методів, змістовного прогнозування в методах 

захисту, шляхом використання принципів функціонування та 

структури технічних засобів, математичних моделей, історії та логіки 

розвитку галузі у контексті відповідних величин, феноменів, моделей, 

методів, функцій та структур технічних засобів, формальних та 

змістовних методів прогнозування функцій, структур, характеристик 

та параметрів комп’ютерних систем та мереж. 

Результати навчання 
 

ПРН1. Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в 

основі функціонування програмних, і програмно-технічних засобів 

захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах. 

ПРН2. Знати професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності. 

ПРН4. Мати знання із новітніх технологій в галузі кібербезпеки 
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  ПРН6. Уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язання задач 

синтезу та аналізу захисних засобів в системах, які характерні обраній 

спеціальності. 

ПРН9.Уміння здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації, 

вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження. 

ПРН19. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя 

з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, 

удосконалення креативного мислення. 

ПРН20. Відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати 

поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 

 

Опис дисципліни  

Попередні умови, 

необхідні  для 

вивчення 

дисципліни 

Дисципліни «Менеджмент організацій», «Управління 

конкурентоспроможністю» 

 

Теми аудиторних 

занять  та 

самостійної роботи 

32 години лекцій 

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 та додаткова література 
 

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. Концепція Державної цільової програми впровадження в ПАТ 

«Українська залізниця» комплексної моделі пасажирського руху на 

період до 2021 року (Проект). — К., 2015. — 17 с. 

 



4. Стратегія розвитку Укрзалізниці на період з 2017 по 2021 роки. 

– Електронний ресурс. – Режим доступу: 

https://zbk.org.ua/2019/02/05/strategiya-rozvitku-uz-2017-2021-chim- 

zavershilisya-2-roki-reform/ 

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

студентів вищих навчальних закладів /І.Б.Шевченко – [електронний 

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

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. Пічугіна Т. С. Управління змінами : навч. пос. / Т. С. Пічугіна, 

С. С. Ткачова, О. П. Ткаченко. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 226 с. 

9. Садеков А.А. Стратегическое управление предприятием: 

управление изменениями : учеб. пособие / А.А. Садеков, О.Ю. Гусєва. 

- Донецк : ДонГУЗТ, 2005. - 203 с. 

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

practice. - London: International Thompson business press, 1998. -123 p. 

11. 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 

12. Бараш Ю. С., Чаркіна Т. Ю. Стратегія управління реформування 

залізничним транспортом України / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна. // Зб. 

науково-практ. ст. «Вісник економіки транспорту і промисловості». – 

Харків : УкрДУЗТ, № 53, 2016. – С. 24-30. 

13. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 р. 

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

30.05.2018р. № 430-р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT3764.html 

14. Дейнека  О. Г., Позднякова Л.  О.  Зарубіжний досвід 

реформування залізничного транспорту в контексті публічного 

управління та адміністрування Укрзалізниці. – Електронний ресурс. – 

Режим доступу: https://railway-publish.com/articles-icut-magazine/5566- 

zarubizhniy-dosvid-reformuvannya-zaliznichnogo-transportu-v-konteksti- 

publichnogo-upravlinnya-ta-administruvannya-ukrzaliznitsi.html 

15. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

від 16 вересня 2014 р. // 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248387631 

16. Никифорук О. І., Стасюк О. М. Європейські принципи 

пасажирських перевезень залізничним транспортом та їх 

запровадження в Україні. Интернет-газета «Экономика», 2017. – 

Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://economica.com.ua/article/71814980.html 

https://zbk.org.ua/2019/02/05/strategiya-rozvitku-uz-2017-2021-chim-zavershilisya-2-roki-reform/
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Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів 

законодавства ЄС з питань залізничного транспорту № 1148 від 

26.11.2014 //http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-КМУ/type- 

Розпорядження/1148-26.11.2014.htm 

21. 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. 

22. Обзор международного опыта реформирования 

железнодорожного транспорта. – К. : "Эрнст энд Янг", 2006. – 100 с. 

23. Кулаєв Ю. Ф. Методы экономической оценки 

инвестиционных проектов на транспорте: Учебно-метод. пособие. – К.: 

Транспорт України, – 2001. – 182 с. 

24. 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. 

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

Мировая экономика и международные отношения. – 1989. – № 12. – 

180 с. 

КМУ Про схвалення розроблених 20. Розпорядження 
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