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Розділ 1. Загальні методичні рекомендації з виконання самостійної 

роботи студента 

 

Самостійна робота – це форма організації індивідуального вивчення 

студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. 

Самостійна робота студентів займає вагоме місце у навчальному процесі, підвищує 

відповідальність тих, хто навчається, формує в них навички пра- цювати 

самостійно, здобувати знання, використовувати їх при аналізі про- цесів, що 

відбуваються у навколишньому та індивідуальному світі. Ця робота дозволяє 

ефективніше активізувати пізнавальні, професійні мотиви студентів, розвивати 

творче мислення.  

Мета СРС – сприяти формуванню самостійності як особистісної риси та 

важливої професійної якості молодої людини, суть якої полягає у вміннях 

систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою діяльність без 

допомоги й контролю викладача. Завданнями СРС можуть бути засвоєння певних 

знань, вмінь, навичок, закріплення та систематизація набутих знань, їхнє 

застосування за вирішення практик-них завдань та виконання творчих робіт, 

виявлення прогалин у системі знань із предмета.  

Самостійна робота дає можливість студенту працювати без поспіху, не 

боячись негативної оцінки товаришів чи викладача, а також обирати опти- мальний 

темп роботи та умови її виконання. Організація самостійної роботи студентів із 

навчальної дисципліни має здійснюватися з дотриманням низки вимог. 1. 

Обґрунтування необхідності завдань у цілому й конкретного завдання зокрема, що 

вимагає виявлення та стимулювання позитивних мотивів діяльності студентів. 2. 

Відкритість та загальна оглядовість завдань. Усі студенти повинні знати зміст 

завдання, мати можливість порівняти виконані завдання в одній та в різних групах, 

проаналізувати правильність та корисність виконаної роботи, відповідність 

поставлених оцінок (адекватність оцінювання). 3. Надання детальних методичних 

рекомендацій щодо виконання роботи, а саме у якій послідовності працювати, з 

чого починати, як перевірити свої знання. За окремими завданнями студенти мають 

отримати пам'ятки. Надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які 

відповідають умовно-професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх 

виконанням стандартних завдань. 

Здійснення індивідуального підходу за виконання самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання можуть виконувати за бажанням усі студенти або окремі з 

них, які творчо обдаровані, вимогливі, мають великий досвід прак- тичної 

діяльності, навчання та роботи за кордоном тощо. Індивідуалізація самостійної 

роботи сприяє самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані особистості, 

які допомагають професійному розвитку. Нормування завдань для самостійної 

роботи, яке базується на визначенні витрат часу та трудомісткості різних їхніх 

типів. Це забезпечує оптимальний порядок навчально-пізнавальної діяльності 

студентів – від простих до складних форм роботи. Можливість ведення обліку та 

оцінювання виконаних завдань і їхньої якості, що потребує стандартизації вимог 
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до вмінь майбутніх спеціалістів та розроблення комплексу професійно 

орієнтованих завдань. Для цього пропонуються такі типи завдань, які передбачають 

отримання матеріалізованого результату (продукту). Під час їхнього виконання 

формуються також особистісні риси студента. Підтримання постійного зворотного 

зв'язку зі студентами в процесі здійснення самостійної роботи, що є фактором 

ефективності навчального середовища. Отже, самостійна робота студентів 

потребує чіткої організації, планування, системи й певного керування – обсяг 

завдань, типи завдань, методичні рекомендації щодо їхнього виконання, аналіз 

передбачуваних труднощів, облік, перевірка та оцінювання виконаних робіт, що 

сприяє підвищенню якості навчального процесу. Успіх цієї роботи багато в чому 

залежить від бажання, прагнення, інтересу до роботи, потреби в діяльності, тобто 

від наявності позитивних мотивів. Велике значення під час самостійної роботи 

студента мають його спрямованість, психологічна готовність, а також певний 

рівень бази знань, на який будуть нашаровуватися нові знання. Для реалізації 

самостійної роботи в процесі вивчення навчального предмета студенти виконують 

комплекс завдань різних типів відповідних рівнів складності. Самостійна робота 

студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, 

навчальному кабінеті або комп'ютерному класі університету, а також у домашніх 

умовах. У цілому завдання для самостійної роботи студентів мають відповідати 

таким вимогам: Професійна результативність – формулювання завдання, яке має 

гарантувати формування хоча б одного професійного вміння в термінах та поняттях 

майбутньої спеціальності студента.  

Продуктивність – передбачає отримання квазіпрофесійного продукту 

навчальної самостійної праці студента після завершення всіх дій з вирішення цього 

завдання. Конструктивність – наявність визначеної структури завдання-задачі 

(мета, вихідні дані, умови, що їх зв'язують). Когнітивність – перевага розумових 

дій над психомоторикою в процесі вирішення завдання. Самостійність – переважна 

кількість дій студента має бути самостійною, що забезпечується переліком 

вихідних даних, умовами задачі та необхідністю отримання різноманітних 

квазіпрофесійних продуктів. Кожен з елементів завдання-задачі має спонукати 

студента до того, щоб він сам приймав рішення, порівнював умови, здійснював 

необхідний інформаційний пошук тощо. Розроблення завдань для СРС різних 

рівнів є основною умовою належного планування та організації самостійного 

навчання. Самостійна робота є необхідним елементом успішного засвоєння 

навчального матеріалу будь-якої дисципліни.  

До основних видів самостійної роботи студентів належить:  

1. Вивчення лекційного матеріалу.  

2. Робота з вивчення рекомендованої викладачем літератури та додаткових 

літературних джерел.  

3. Самостійне вивчення окремих питань на основі навчальної та додаткової 

літератури.  

4. Вивчення основних термінів та понять із дисципліни.  

5. Робота з законодавчими, нормативними та інструктивними матеріалами.  
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6. Підготовка до практичних та семінарських занять.  

7. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю.  

8. Контрольна перевірка кожним студентом особистих знань за запитаннями 

для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю.  

9. Робота з матеріалами мережі Internet.  

Крім того, за всіма темами, які визначені навчальним планом, передбачені 

лекції. Однак окремі питання, які входять до змісту дисципліни, досить стисло й 

оглядово розглядаються на лекціях, семінарських і практичних заняттях або не 

розглядаються взагалі, а тому потребують більш детального і глибокого вивчення. 

Таким чином, під час самостійної роботи студенту пропонуються такі види завдань 

для опанування матеріалу з конкретної теми навчальної дисципліни: вивчити 

матеріали теми з урахуванням питань для самостійного опрацювання; підготувати 

тези виступу під час семінарського заняття, підготувати доповіді з рекомендованих 

тем; розв'язати ситуаційні завдання; підготувати есе (за потребою); продумати 

відповіді на запитання для самодіагностики.  
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РОЗДІЛ 2.   Графік виконання самостійної роботи студента  

 

Індивідуальний план самостійної роботи студента наведено у табл. 1.  

 

Таблиця 1 

Графік виконання самостійної роботи студента 

Назва теми СРС Термін 

виконання 

(сем/тижд) 

Форма 

контролю 

Управління змінами як 

наука та вид 

професійної діяльності.   

2 2/1 Реферат, Е 

Класифікація 

організаційних змін 

7 2/2, 3 Реферат, Е 

Лідерство та 

керівництво в 

управлінні змінами 

7 2/4,5 Реферат, Е 

Моделі управління 

змінами 

7 2/6, 7 Реферат, Е 

Планування змін 7 2/8,9 Реферат, Е 

Механізм реалізації 

змін 

7 2/6 Реферат, Е 

Управління опором 

змінам 

7 2/7 Реферат, Е 

Традиційні та сучасні 

методи управління 

змінами 

7 2/8 Реферат, Е 

Організаційний 

розвиток та зростання 

7 2/9 Реферат, Е 

Реінжиніринг бізнес-

процесів 

7 2/15 Реферат, Е 

Зміни у стратегії 

підприємства 

7 2/16 Реферат, Е 

Всього  72 * * 
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РОЗДІЛ 3. Зміст самостійної роботи студента і методичні  

           рекомендації щодо її виконання   

 

Тема 1.  Зміни як економічна категорія та необхідність їх проведення 

 

1. Управління змінами як наука та вид професійної діяльності.  

2. Принципи управління змінами в організації.  

3. Зміни як економічна категорія та необхідність їх проведення.  

4. Джерела змін: зовнішні та внутрішні.  

5. Теорії пояснення джерел змін.  

 

Методичні рекомендації щодо виконання 

Підготовка до поточних аудиторних занять Вивчення літератури, текстів 

лекцій, матеріалів ПНС за темою. Пошук і огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою. 

 

Контрольні запитання для само діагностики 

1. Обґрунтувати управління змінами як наука та вид професійної діяльності.  

2.Пояснити принципи управління змінами в організації.  

3.Обґрунтувати зміни як економічна категорія та необхідність їх проведення.  

4.Виявити джерела змін: зовнішні та внутрішні.  

5.Суть теорій пояснення джерел змін.   

 

Література: [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11]. 

 

Контроль за виконанням СРС 

Активна участь в аудиторних заняттях (кількість правильних відповідей). 

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять.  

 

Тема 2. Класифікація організаційних змін 

 

1. Класифікаційні ознаки та види організаційних змін. Планові зміни. 

Ситуаційні зміни.  

2. Класифікація змін за напрямами. Розвиваючі зміни. Перетворюючі та 

трансформаційні зміни.  

3. Індивідуальні, групові, організаційні зміни. Зміни в знаннях, зміна в 

індивідуальних установках, зміни в індивідуальній поведінці, зміна в груповій 

поведінці.  

 

Методичні рекомендації щодо виконання 

Підготовка до поточних аудиторних занять Вивчення літератури, текстів 

лекцій, матеріалів ПНС за темою. Пошук і огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою. 
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Контрольні запитання для само діагностики 

 

1. Які основні класифікаційні ознаки та види організаційних змін.  

2. Охарактеризуйте джерела (внутрішні, зовнішні) змін.  

3. Поясніть перетворюючі та трансформаційні зміни.  

4. Взаємозв’язок  трансформаційних, перетворюючих і розвиваючих змін.  

5. Обґрунтуйте види змін: технологічні зміни, зміни бізнес-моделі, 

структурні, культурні, зміни орієнтовані на персонал.  

6. Важелі здійснення змін різного рівня інноваційності.  

7. Базові моделі змін: еволюційна та революційна. 

 

 

Література: [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11]. 

 

Контроль за виконанням СРС 

Активна участь в аудиторних заняттях (кількість правильних відповідей). 

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять.  

 

 

Тема 3. Лідерство та керівництво в управлінні змінами 

 

1. Роль керівництва в управлінні змінами.  

2. Трудова мотивація. Статусна мотивація. Міжособистісні методи 

розв'язання конфліктів. 

3. Менеджер і лідер: спільні та відмінні риси. Керівник-лідер. 

 

Методичні рекомендації щодо виконання 

Підготовка до поточних аудиторних занять Вивчення літератури, текстів 

лекцій, матеріалів ПНС за темою. Пошук і огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою. 

 

Контрольні запитання для само діагностики 

 

1. Роль керівництва в управлінні змінами.  

2. Характерні рисами діяльності ефективного керівника. 

3. Еволюція поглядів на мотивацію і стимулювання  трудової діяльності 

у межах розвитку теорії управління персоналом.  

4. Класифікація видів мотивації трудової діяльності на основі ознаки 

різноманітності мотиваційної структури людини:  

5. Матеріальна мотивація як бажання достатку, трудова і статусна 

мотивація.  

6. Міжособистісні методи розв'язання конфліктів. 



 

9 

 

7. Менеджер і лідер: спільні та відмінні риси.  

8. Детермінанти ефективності менеджера як лідера змін: особистість 

лідера, загальна ситуація, стиль лідерства і управління. 

 

Література: [ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12]. 

Контроль за виконанням СРС 

Активна участь в аудиторних заняттях (кількість правильних відповідей). 

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять.  

 

 

Тема 4. Моделі управління змінами 

 

1. Концептуальні моделі управління змінами. Теорія Е і  теорія О.  

2. Моделі організаційних змін. Триступенева модель змін.  

3. Модель управління організаційними змінами Б. Хайнінгса. 

4. Цикл процесу організаційних змін. 

 

Методичні рекомендації щодо виконання 

Підготовка до поточних аудиторних занять Вивчення літератури, текстів 

лекцій, матеріалів ПНС за темою. Пошук і огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою. 

 

Контрольні запитання для само діагностики 

1. Концептуальні моделі управління змінами.  

2. Суть теорії Е і  теорії О.  

3. Моделі організаційних змін.  

4. Триступенева модель змін.  

5. Модель управління організаційними змінами Б. Хайнінгса  

6. Цикл процесу організаційних змін.  

 

Література: [ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12]. 

 

Контроль за виконанням СРС 

Активна участь в аудиторних заняттях (кількість правильних відповідей). 

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять.  

 

 

Тема 5. Планування змін 

 

1. Стратегія змін. Моделі змін К. Терлея.  

2. Моделі: директивна, заснована на переговорах, нормативна, 

аналітична, орієнтована на дії. 

3. Команда в організації. Команди з вирішення проблем.  
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4. Розробка проекту змін, програми змін і графіків упровадження проект. 

5. Впровадження проекту змін, що є остаточним етапом тривалого циклу, 

є одночасно виключно важким етапом. 

 

Методичні рекомендації щодо виконання 

Підготовка до поточних аудиторних занять Вивчення літератури, текстів 

лекцій, матеріалів ПНС за темою. Пошук і огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою. 

 

Контрольні запитання для само діагностики 

1. Суть стратегії змін. Моделі змін К. Терлея.  

2. Пояснити моделі: директивна, заснована на переговорах, нормативна, 

аналітична, орієнтована на дії. 

3. Назвати та пояснити стадії та етапи процесу управління змінами.  

4. Пояснити на приладі стадії: підготовка, впровадження, оцінка і 

закріплення результатів. 

5. Процедура створення команд управління змінами.  

6.         Команда в організації. Навести приклади. 

7. Команди з вирішення проблем. Навести приклади. 

8. Розробка проекту змін, програми змін і графіків упровадження проект. 

9. Впровадження проекту змін, що є остаточним етапом тривалого циклу, 

є одночасно виключно важким етапом.  

 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12]. 

 

Контроль за виконанням СРС 

Активна участь в аудиторних заняттях (кількість правильних відповідей). 

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять.  

 

 

Тема 6. Механізм реалізації змін 

 

1. Механізм реалізації змін. Основні складові механізму реалізації змін.  

2. Складові структури механізму реалізації змін: ресурсно-

компетенційну; організаційну; соціально-психологічну; управлінську.  

3. Підходи до управління дискретними змінами.  

 

Методичні рекомендації щодо виконання 

Підготовка до поточних аудиторних занять Вивчення літератури, текстів 

лекцій, матеріалів ПНС за темою. Пошук і огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою. 

 

Контрольні запитання для само діагностики 
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1.Поняття і зміст механізму реалізації змін.  

2.Основні складові механізму реалізації змін.  

3.Пояснити складові структури механізму реалізації змін: ресурсно-

компетенційну; організаційну; соціально-психологічну; управлінську.  

4.Обґрунтуйте підходи до управління дискретними змінами.  

5.Пояснити контроль здійснення змін та реагування.   

  

Література: [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12]. 

 

Контроль за виконанням СРС 

Активна участь в аудиторних заняттях (кількість правильних відповідей). 

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять.  

 

 

Тема 7. Управління опором змінам 

 

1. Природа і феномен опору змінам. Причини опору змінам. Результат. 

Реакція. 

2. Види опору змінам: індивідуальний, груповий опір і опір системи.  

3. Форми опору, властивості, чинники.  

4. Підходи до подолання опору.  

5. Кадрові перестановки і призначення або маніпуляція і кооптація. Явний і 

неявний примус. 

 

Методичні рекомендації щодо виконання 

Підготовка до поточних аудиторних занять Вивчення літератури, текстів 

лекцій, матеріалів ПНС за темою. Пошук і огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою. 

 

Контрольні запитання для самодіагностики 

 

1.Природа і феномен опору змінам.  

2. Опір змінам як багатогранне явище. 

3. Сила опору визначається як прямо пропорційна зусиллям, необхідним для 

зламу сформованої культури і структури влади.  

4. Причини опору змінам. Результат. Реакція. 

5. Види опору змінам: індивідуальний, груповий опір і опір системи.  

6. Форми опору, властивості, чинники.  

7. Три основні властивості опору персоналу проведенню організаційних змін: 

прямий і активний або непрямий і пасивний; гнучкий або жорсткий; ситуативний 

або хронічний. 

8. Підходи до подолання опору.  
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9. Навчання і надання інформації.  

10.Залучення до участі в проекті.  

11.Стимулювання та підтримка.  

12.Переговори та угоди.  

13.Кадрові перестановки і призначення або маніпуляція і кооптація.  

14. Явний і неявний примус.  

  

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12]. 

 

 

Контроль за виконанням СРС 

Активна участь в аудиторних заняттях (кількість правильних відповідей). 

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять.  

 

 

Тема 8. Традиційні та сучасні методи управління змінами 

 

1. Традиційні методи управління змінами.   

2. Сучасні методи управління змінами та їх застосування.  

3. Аутсорсинг: види та особливості застосування. Переваги та ризики 

використання аутсорсингу. Показники оцінювання ефективності аутсорсингу  на 

підприємстві.  

4. Аутстафінг. Аутстафінг як різновид аутсорсингу, тобто передачі 

окремих функцій, бізнес-процесів або їх частин іншим компаніям з метою 

забезпечення вищого рівня ефективності їх виконання.   

5. Бенчмаркинг і специфіка його використання в управлінні змінами.  

6. Даунсайзинг як низка перетворень, спрямованих на «зменшення 

розміру організації для поліпшення її функціонування і зниження витратної 

частини бюджету. 

 

Методичні рекомендації щодо виконання 

Підготовка до поточних аудиторних занять Вивчення літератури, текстів 

лекцій, матеріалів ПНС за темою. Пошук і огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою. 

 

Контрольні запитання для само діагностики 

1. Традиційні методи управління змінами.   

2. Методи, орієнтовані на людей і культуру.  

3. Методи, орієнтовані на завдання та технології.  

4. Методи, орієнтовані на структуру та стратегію. 

5. Сучасні методи управління змінами та їх застосування.  

6. Аутсорсинг: види та особливості застосування.  

7. Аутсорсинг як запозичення ресурсів ззовні.  



 

13 

 

8. Переваги та ризики використання аутсорсингу.  

9. Показники оцінювання ефективності аутсорсингу  на підприємстві.  

10. Аутстафінг. Аутстафінг (outstaffing – «поза штатом») як різновид 

аутсорсингу, тобто передачі окремих функцій, бізнес-процесів або їх частин іншим 

компаніям з метою забезпечення вищого рівня ефективності їх виконання.   

11. Бенчмаркинг і специфіка його використання в управлінні змінами  

12. Бенчмаркінг як механізм порівняльного аналізу ефективності роботи 

однієї компанії з показниками інших, більш успішних фірм. 

13. Даунсайзинг як низка перетворень, спрямованих на «зменшення 

розміру організації для поліпшення її функціонування і зниження витратної 

частини бюджету, головним чином, за рахунок скорочення кадрів».  

14. Даунсайзинг як «скорочення» в рамках реструктуризації компанії – 

злиття та поглинання підрозділів, впроваджень нових технологій, оптимізації 

організаційної структури підприємства тощо.  

15. Процедура даунсайзингу як своєрідний антикризовий захід для 

підприємства, спрямованим на економію фонду заробітної плати та інших витрат. 

 

Література: [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12]. 

 

Контроль за виконанням СРС 

Активна участь в аудиторних заняттях (кількість правильних відповідей). 

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять.  

 

 

 

Тема 9. Організаційний розвиток та зростання 

 

1. Концепція, умови, засоби досягнення та стадії організаційного  

розвитку.  

2. Організаційний розвиток як концепція розвитку організацій. 

3. Організаційний розвиток як безперервний процес удосконалювання 

організації, що складається з декількох стадій. 

4. Модель організаційного розвитку І. Адізеса.  

5. Концепція управління життєвим циклом організації І. Адізеса РАЕІ. 

6.       Модель організаційного розвитку Л. Грейнера.  

 

Методичні рекомендації щодо виконання 

Підготовка до поточних аудиторних занять Вивчення літератури, текстів 

лекцій, матеріалів ПНС за темою. Пошук і огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою. 

 

Контрольні запитання для само діагностики 
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1. Пояснити суть концепції, умови, засоби досягнення та стадії 

організаційного  розвитку.  

2. Організаційний розвиток як концепція розвитку організацій. 

3. Суть концепції організаційного розвитку.  

4.Організаційний розвиток як безперервний процес удосконалювання 

організації, що складається з декількох стадій. 

5. Суть моделі організаційного розвитку І. Адізеса.  

6. Спроможність концепції управління життєвим циклом організації І. Адізеса 

РАЕІ. 

7.   Суть моделі організаційного розвитку Л. Грейнера.  

8. Суть моделі розвитку організації згідно з Теорією фазових трансформацій 

бізнесу (ТФТБ).   

 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12]. 

 

Контроль за виконанням СРС 

Активна участь в аудиторних заняттях (кількість правильних відповідей). 

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять.  

 

 

Тема 10.  Реінжиніринг бізнес-процесів 

 

1. Реінжиніринг бізнес-процесів: сутність поняття, ознаки, наукові підходи.  

2. Концепція РБП. Реінжиніринг як фундаментальне переосмислення і 

радикальне перепроектування бізнес-процесів. 

 3. Ознаки реінжинiрингу бiзнес-процесів.  

4. Реінжиніринг бізнес-процесів в контексті інституційного підходу як 

сукупність принципів, підходів, процедур та методів, націлених на кардинальні 

стратегічні змін.  

5.Бізнес-процеси: сутність поняття, учасники, види бізнес-процесів. 

Реінжиніринг бізнес-процесів: структура, характеристика основних етапів. 

 

Методичні рекомендації щодо виконання 

Підготовка до поточних аудиторних занять Вивчення літератури, текстів 

лекцій, матеріалів ПНС за темою. Пошук і огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою. 

 

Контрольні запитання для самодіагностики 

 

1. Реінжиніринг бізнес-процесів: сутність поняття, ознаки, наукові 

підходи.  

2. Одна з концепцій розвитку бізнесу і управління базується на системі 

реінжинірингу бізнес-процесів (РБП).  
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3. Концепція РБП. Реінжиніринг як фундаментальне переосмислення і 

радикальне перепроектування бізнес-процесів. 

4. РБП як  сукупність методів і засобів, призначених для кардинального 

поліпшення основних показників діяльності підприємства. 

5. Ознаки реінжинiрингу бiзнес-процесів.  

6. Реінжиніринг бізнес-процесів в контексті інституційного підходу як 

сукупність принципів, підходів, процедур та методів. 

7. Мотиви проведення реінжинірингу бізнес-процесів. Цілі, завдання, 

принципи реінжинірингу.  

8. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів.  

9. Бізнес-процеси: сутність поняття, учасники, види бізнес-процесів.  

10. Класифікація бізнес-процесів підприємства.  

11. Реінжиніринг бізнес-процесів: структура, характеристика основних 

етапів. 

 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12]. 

 

Контроль за виконанням СРС 

Активна участь в аудиторних заняттях (кількість правильних відповідей). 

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять.  

 

 

Тема 11. Зміни у стратегії підприємства 

 

1.Форми стратегічних змін: трансформація, реструктуризація, реорганізація. 

2.Реструктуризація. Зовнішні та внутрішні чинники реструктуризації. Види 

реструктуризації та їх характеристика. 

3.Реорганізація підприємства: сутність, причини, напрямки, мотиви, форми. 

4.Інтеграційні процеси та зміни: сутність та переваги. Горизонтальна 

інтеграція. Вертикальна інтеграція. 

 

Методичні рекомендації щодо виконання 

Підготовка до поточних аудиторних занять Вивчення літератури, текстів 

лекцій, матеріалів ПНС за темою. Пошук і огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою. 

 

Контрольні запитання для само діагностики 

 

1. Форми стратегічних змін: трансформація, реструктуризація, реорганізація. 

2. Трансформація бізнесу: передумови, стратегічні цілі, види.   

3. Трансформації як процеси, які включають у себе всі етапи економіко-

організаційних змін та перетворень підприємства.   

4. Реструктуризація. Зовнішні та внутрішні чинники реструктуризації.  
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5. Види реструктуризації та їх характеристика. 

6. Реорганізація підприємства: сутність, причини, напрямки, мотиви, форми. 

7. Стратегії впровадження змін залежно від стану підприємства. 

8. Підходи до управління реалізацією стратегічних змін підприємства. 

9. Інтеграційні процеси та зміни: сутність та переваги. Горизонтальна 

інтеграція. Вертикальна інтеграція. 

10. Стратегії інтегративного росту, горизонтальної інтеграції, диверсифікації 

підприємств.  

 

Література: [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12]. 

 

Контроль за виконанням СРС 

Активна участь в аудиторних заняттях (кількість правильних відповідей). 

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять.  

 

 

Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Адизес И. К. Управление изменениями. пер. с англ. СПб. : Питер, 2011. 224 с.  

2. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. пер. с англ. ; под науч. ред. А. 

Г. Сеферяна. – СПб. : Питер, 2007. – 384 с. – (Серия «Теория менеджмента»).  

3. Бохенко О. С. Організаційні зміни – основа розвитку підприємств. URL: 

http://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Economics/19367.doc.htm 

4. Воронков Д. К. Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти : 

монографія : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Х. : ІНЖЕК, 2010. 340 c.  

5. Гордеев М. Закономерности организационных изменений. URL : 

http://quality.eup.ru/MATERIALY6/zakonorgi.html 

6. Грин М. Управление изменениями: [пер. с англ.] СПб. : ДК, 2007. – 360 с.  

7. Жаворонкова Г. Управління організаційними змінами сучасних підприємств. Наука й 

економіка : наук.-теор.   ж-л. – 2010. – № 3. – С. 69–72.    

8. Кемп Р. Бенчмаркинг: обзор опыта достижения делового совершенства. 2007. URL : 

http://www.benchmarketingclub.ru/kemp.pdf 

9. Управление изменениями: обновление вместо трансформации. URL:  http://ibcm.biz/ 

10. Васьківська К. В., Сич О.А., Прокопишак В.Б. Управління фінансовою санацією 

підприємств : навч. посібн. Львів, 2011. 204 с. 

11. Лозовський О. Основні аспекти побудови ефективної системи адміністративного 

менеджменту. URL : http://nauka.zinet.info/23/sharchuk.php  

12.Стоян К. Складові системи управління підприємством. URL: 

http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_ menedgment/tom4/54_Stoyan.htm 

 

Додаткова література 

 

http://nauka.zinet.info/23/sharchuk.php
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13. Адизес И. Управляя изменениями. СПб. : ПИТЕР, 2012. 223 с.  

14. Ашмарина С. И. Управление изменениями : учеб. Пособие.М. : Рид Групп, 2011. 208 

с.   

15. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. пер. с англ. ; под общ. ред. Л. Г. 

Зайцева, М. И. Соколовой. М. : Банки и биржи, 2007. 272 с.  

16. Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів торговельних підприємств : 

монографія:  Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. 183 с.  

17. Воронков Д. К. Розвиток підприємства: управління змінами та інновації : монографія  

: Х. : АдвА, 2009. – 435 c.   

18. Петрова І. Л. Управління змінами : навч. Посібник. К .: Міжнародна громадська 

організація «Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ», 2007. 123 с.   

19. Распопов В.М. Управление изменениями: учеб. Пособие. М.: Магистр, 2009. 333 с.  

20. Черчик Л. М. Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент управління стратегічними 

змінами. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : Збірник наукових праць. Луцьк, 

2013.  Вип.  10 (38). С. 233–241.   

21. Шевченко І. Б. Управління змінами : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. 

Б. Шевченко. – К. : НТУ «КПІ» Політехніка, 2015. – 231 с.  

 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 Оцінювання рівня знань студента проводиться відповідно до розпорядження по 

факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана 

Франка №1-р «Про організацію освітнього процесу на факультеті управління фінансами та 

бізнесу ЛНУ ім. І.Франка у 2015-2016 навчальному році» від 31.08.2014р. 

Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за семестр 

визначається як середня арифметична з поточних балів за 5-бальною шкалою, відображених у 

журналі обліку відвідування та успішності, помножена на встановлений коефіцієнт переводу 

k=10. 

 

РПК = (
Сумма балів за результатами поточного контролю

Кількість навчальних занять
) × К 

 

 4.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студентів  

Поточний контроль 

 

Е
к

за
м

ен
 

    

Р
А

З
О

М
 –

 1
0
0
 б

а
л

ів
  

Практичні 

(семінарські) 

заняття  

 

 

Індивідуальна 

 науково-дослідна 

робота  

40 10 

 

50 балів 

 

50 

балів 
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4.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів   

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтинг

у 

Максималь

на  

кількість 

балів 

1. Бали поточної успішності за участь на практичних заняттях 
До 

5балів 
40 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій 

та законів; 

 правильне розкриття змісту категорії та законів, механізму їх 

взаємозв’язку і взаємодії; 

 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, 

знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів їх 

представників; 

 уміння користуватись методами наукового аналізу економічних 

явищ, процесів  

і характеризувати їх риси та форми виявлення; 

 демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, 

матеріалів останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні 

та за її межами; 

 знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, 

міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове посилання на них 

під час розкриття питань; 

 знання точних назв і функцій національних та міжнародних 

фінансово-кредитних установ, історії їх створення і ролі при 

вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні 

5 балів 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча 

б одного з пунктів, указаних вище (якщо він  потрібний для 

вичерпного розкриття питання); 

 при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами все ж таки студентом допущені помилки під час 

використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні 

історичні періоди та факти, неточності у формулюванні термінів і 

категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і 

знаходить правильні відповіді 

4 бали 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття двох 

з пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання); 

3 бали 
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 одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують критерії оцінки «добре»; 

 відповідь малообгрунтована, неповна; 

 студент не знайомий з законодавчими матеріалами, матеріалами 

періодичної преси  

з фінансових та загальноекономічних питань; 

 студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити 

свої помилки 

 порівняно з  відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття 

трьох чи більше  пунктів, указаних вище (якщо вони  потрібні для 

вичерпного розкриття питання); 

 одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерії оцінки «задовільно»; 

 у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки 

не відповідають загальноприйнятим, хибні; 

 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент 

неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; 

 допущені грубі помилки і студент не може їх виправити 

1-2 бали 

 

 

 

 

 студент не готовий до заняття. 

 
0 балів 

2. Індивідуальна науково-дослідна робота 
До  

10 балів 
10 

▪ глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, 

опрацювання додаткових джерел літератури,  використання 

практичних матеріалів, виступ перед групою 

10 

▪ глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, 

опрацювання додаткових джерел літератури,  використання 

практичних матеріалів 

8 

▪ робота суто компілятивного рівня 
До 5 

3. Екзамен 

 

До 50 

балів 
50 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1.   Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові 

завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо 

в картці тестування записана правильна відповідь.  

15 балів 

2.   Другий рівень – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, 

якщо студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі 

коментарі. 

15 балів 
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3.   Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне 

обґрунтування  відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, 

необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше 

твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, 

графіками, таблицями.  

20 балів 

 

4.3. Шкала оцінювання успішності студента за результатами підсумкового контролю 

Рейтинг 

студента 

(балів) 

Оцінка 

за 

шкалою 

ЕСТS 

Визначення 

Оцінка 

за 

національною 

системою 

за системою 

факультету 

90 – 100 А 

Відмінно (EXCELENT) відмінне 

виконання з незначною кількістю 

помилок 

Відмінно 

 
5 

82 – 89 В 

Дуже добре (VERI GOOD) вище 

середніх стандартів, але з 

деякими помилками 

Добре 

 

4 

75 – 81 С 

Добре (GOOD) – в цілому 

змістовна і правильна робота з 

певною кількістю значних 

помилок 

Добре 

 

69 – 74 D 

Задовільно (SATISFACTORI) – 

непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 

Задовільно 

3 

60 – 68 Е 

Достатньо (SUFFICIENT) – 

виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

Задовільно 

 

35 – 59 FX 

Незадовільно (FAIL) – 

необхідна ще певна додаткова 

робота для успішного складання 

екзамену 
Незадовільно 2 

1 – 34 F 

Незадовільно (FAIL) – 

необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий повторний 

курс 

 

 

 


