
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ)» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:  

073 – «МЕНЕДЖМЕНТ» ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»; 

281 – «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ  

«МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ТА «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



 

 

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами)» для студентів 

заочної форми навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  

«Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними 

програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» 

освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач       к. е. н., доц. Л. М. Сакун 

Рецензент  к. е. н., доц. Г. М. Дорожкіна 

 

 

Кафедра  менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою  Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол №____ від «_____» __________ 2018 р. 

Голова методичної ради__________ проф. В. В. Костін 

 



 

3 

 

ЗМІСТ  

 

Вступ……………………………………………………………………………. 4 

1 Рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи… 

2 Перелік тем контрольних робіт ……………............................................... 

6 

9 

Тема 1 Теоретичні основи управління змінами 9 

Тема 2 Індивідуальні зміни 9 

Тема 3 Командні зміни 10 

Тема 4 Організаційні зміни 10 

Тема 5 Роль керівництва в управлінні змінами 10 

Тема 6 Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми управління 

опором змінам 

11 

Тема 7 Структурні зміни 11 

Тема 8 Управління змінами у стратегічному розвитку організації 12 

Тема 9 Зміни корпоративної культури 12 

Тема 10 Зміни на основі інформаційних технологій 13 

3 Питання до іспиту……………………………………………..............  

4 Критерії оцінювання знань студентів ……………………..............….. 

14 

16 

Список літератури…………………………………………………………… 17 

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 20 



 

4 

 

ВСТУП 

 

Головне питання, з яким сьогодні стикаються підприємства й організації, 

– це ефективне управління змінами. В умовах динамічного ринку організації, 

щоб вижити, повинні швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища. 

Складність і швидкість змін перевіряють на ділі здатність менеджерів і 

працівників пристосовуватися до ситуації. Якщо в організації не виходить 

провести необхідні зміни, то їй доводиться платити за це дуже високу ціну.  

Відкритий і динамічний характер організації, суперечність цілей і 

діяльності її окремих підсистем породжує постійні потреби в змінах, інакше її 

здатність до виживання в динамічній обстановці ставиться під загрозу. Вимоги 

до змін надходять як зсередини компанії у вигляді потреб і очікувань 

працівників, так і ззовні у вигляді конкуренції, що посилюється, технологічних 

інновацій, нового законодавства, тиску соціальних чинників. Одні організації 

проводять зміни після того, як ці вимоги чинитимуть на них тиск, інші прагнуть 

передбачити появу подібного тиску і провести зміни в превентивному порядку.  

Метою дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами)» є 

оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок із 

організації процесу управління змінами. 

Завданням вивчення дисципліни «Ділове адміністрування (Управління 

змінами)» є теоретична підготовка магістрів з питань: 

- розуміння сутності змін та природи їх виникнення; 

- формування в студентів наукового світогляду і знань із технологій та 

методів управління змінами в організаціях; 

- вивчення особливостей функціонування організацій в умовах 

безперервних змін. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- теоретичні основи теорії і моделі організаційного розвитку; 

- про місце управління змінами в системі управлінських наук; 
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- особливості формування організацій в умовах безперервних змін; 

- форми і методи проведення змін; 

- вимога до проведення ефективних організаційних змін; 

- основні функціональні області організації як об’єкту змін. 

уміти: 

- практично застосовувати методи проведення змін на підприємствах; 

- діагностувати недоліки організаційних процесів із застосуванням 

вивчених методів; 

- застосовувати вивчені технології проведення змін в організаціях. 

- володіти методами активного перетворення організаційних структур 

управління організацій; 

- володіти навичками змін внутрішньоорганізаційних зв’язків, 

вдосконалення бізнес-процесів. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Виконання письмової контрольної роботи є однією з форм самостійної 

роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період. 

З навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами)» 

робочим планом підготовки для студентів заочної форми навчання зі 

спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне управління та 

адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний 

менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр»  

передбачено виконання в 10 семестрі письмової домашньої контрольної роботи. 

Контрольні завдання складені відповідно до вимог робочої програми 

навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами)» з 

урахуванням модульного принципу організації навчального процесу і 

рейтингового оцінювання знань студентів по кожному із залікових модулів. 

Завдання до контрольної роботи містять питання теоретичного характеру 

(для перевірки засвоєння програмного матеріалу) і практичні завдання (для 

перевірки умінь студентів застосовувати отримані знання при вирішенні 

практичних завдань). 

Самостійно виконана контрольна робота повинна відповідати варіанту, 

встановленому за останньою цифрою  реєстраційного номера залікової книжки 

студента. 

У контрольній роботі необхідно розкрити основний зміст теоретичних 

питань як з використанням літератури, що рекомендується, так і прикладів на 

підставі фактичного матеріалу або даних конкретних установ, організацій, 

підприємств (за визначеним варіантом).  

Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою. 

Студент самостійно формує, здійснює пошук, підбір та огляд 

літературних джерел за тематикою курсу. Кількість літературних джерел – 
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мінімум 7. 

Виконання практичного завдання носить аналітичний, дослідницький 

характер у вигляді аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій 

(журналів, збірників статей тощо), або  пошуку, підбору та огляду літературних 

джерел за заданою тематикою дослідницького характеру.  

Вимоги до підготовки та оформлення практичних завдань 

Студент самостійно обирає 2–4 публікації в періодичних або інтернет 

виданнях, що відповідають тематиці завдання. За результатами критичного 

вивчення публікацій студент у письмовому вигляді готує їх анотацію 

(аналітичний огляд), або реферат (ессе). 

Структура анотації: 

– оцінка актуальності тем публікацій;  

– аналітична оцінка повноти змісту та рівня всестороннього висвітлення 

досліджуваної у публікаціях проблеми. Зазначення переваг і недоліків 

запропонованих авторами шляхів вирішення проблемних питань, що 

досліджуються у публікаціях;  

– визначення обгрунтованості авторських висновків; 

– загальний висновок студента за результатами критичної оцінки 

публікацій. 

Загальний обсяг анотації (реферату, ессе) мінімум 3 стр. тексту. (Копії 

рецензованих публікацій додаються). 

Робота повинна бути акуратно виконана. Приблизний обсяг роботи  – 15–

20 сторінок. Напис на титульній сторінці повинен містити назву дисципліни із 

зазначенням назви роботи, курсу, шифру групи, особистого шифру студента, 

варіанта контрольного завдання, прізвища, ім’я та по батькові студента, згідно 

зі зразком титульної сторінки (додаток А). У кінці контрольної роботи 

необхідно навести список літератури. 

Викладення змісту контрольної роботи має здійснюватися послідовно, 

відповідно до складеного плану. Істотне значення має оформлення роботи. 
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Вона повинна бути написана чітко, без скорочень (крім загальноприйнятих). 

Залежно від якості роботи, повноти викладення питань, правильного 

оформлення викладач може оцінити роботу, як позитивну або, за наявності 

певних недоліків, призначити години для співбесіди зі студентом. 

Студент, який своєчасно не здав і не захистив контрольну роботу, до 

іспиту не допускається. 

Виконана робота надсилається або здається на кафедру менеджменту 

(кімн. 5306,  корпус № 5, б-р. Пушкіна, 3, м. Кременчук, 39600), не пізніше ніж 

за місяць до початку екзаменаційної сесії. 

Захист контрольної роботи здійснюється за графіком, затвердженим 

деканатом. Під час захисту студент повинен показати знання положень, 

викладених у роботі. Робота вважається зарахованою, якщо вона відповідає 

наступним вимогам: 

– правильно розкриває запропонований план; 

– виявляє знання джерел та літератури за темою;  

– уміщує достовірний матеріал. 

Оформлення роботи слід починати з вказівки варіанта завдання; потім, 

вказавши номер і тему залікового модуля та зміст питання або завдання – 

привести грамотну і конкретну відповідь, вказавши і розкривши суть 

визначень, понять, явищ, законів і тому подібне Усі цитати, фактичні і 

статистичні матеріали, що були використані в роботі мають бути відмічені 

посиланнями, наприклад: [3, с. 54] (3 – порядковий номер джерела відповідно 

до переліку літератури; 54 – номер сторінки джерела).  

Таблиці і рисунки необхідно нумерувати. Слово «таблиця» та її 

порядковий номер (без знака №) необхідно писати зліва над таблицею, а далі – 

її назва. Слово «рисунок», його порядковий номер і назву розміщують під 

ілюстрацією. 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Тема 1 Теоретичні основи управління змінами  

План 

1. Сутність змін у природі та у відкритих соціально-економічних 

системах (їх взаємозв’язок).  

2. Управління опором змінам. Розроблення рекомендацій зі зниження 

опору. 

Практичне завдання  

1. Визначите основні компоненти організації (робітником якої ви є, або 

будь-якої іншої) як системи. Як впливає зовнішнє середовище на формування 

умов організаційних змін? Яке співвідношення активних і пасивних чинників у 

реалізації змін? 

2. Задача. 

Література: [1, с. 8–32; 9, с. 152–158; 16, с. 41–68; 25, с. 15–41]. 

 

Тема 2 Індивідуальні зміни 

План 

1. Основні складові організаційної досконалості за Харінгтоном (процеси, 

проекти, зміни, знання, ресурси). 

2. Сутність реструктуризації. Реструктуризація з позиції індивідуальних 

змін.  

Практичне завдання  

1. Визначити,  який зв'язок розмірів організації (робітником якої ви є, або 

будь якої іншої) з етапами її розвитку в рамках моделі Грейнера. 

2. Задача. 

Література: [7, с. 48–67; 8, с. 18–24; 16, с. 38–68; 25, с. 25–47]. 
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Тема 3 Командні зміни 

План 

1. Біхевіористичний та когнітивний підходи до змін.  

2. Реструктуризація з погляду індивідуальних змін: особливий випадок 

скорочення штатів (модель Ноєра). 

Практичне завдання  

1. Визначити наскільки велике значення експерименту в різних моделях 

організаційних змін (для організації, робітником якої ви є, або будь- якої 

іншої)? 

2. Задача. 

Література: [7, с. 25–47; 8, с. 137–154; 17, с. 341–396; 21, с. 151–178; 

25, с. 82–90; 27, с. 287–291]. 

 

Тема 4 Організаційні зміни 

План 

1. Модель організаційних перетворень. Реформування організації. 

2. Роль ІТ-менеджменту в організаційних змінах. 

Практичне завдання  

1. У чому полягає міжфункціональний підхід до вирішення 

організаційних проблем? Назвіть можливі критерії ефективності проведення 

реінжинірингу. 

2. Задача. 

Література: [7, с. 48–58; 8, с. 22–37; 11, с. 25–39; 20, с. 57–67; 25, с. 22–

30; 26, с. 19–26]. 

Тема 5 Роль керівництва в управлінні змінами 

План 

1. Типи корпоративних команд. Вплив індивідуумів на динаміку команди. 

2. Основні принципи успішної зміни корпоративної культури.  

Практичне завдання  
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1. Які психологічні прийоми сприяють впровадженню змін? Наведіть 

приклад взаємодії окремих методів для впровадження комплексної програми 

проведення змін в організації? 

2. Задача. 

Література: [7, с. 59–69; 8, с.117–138; 11, с. 11–18; 12, с. 25–81;          

19, с. 155–156]. 

 

Тема 6 Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми 

управління опором змінам 

План 

1. Організація як машина, політична система, організм, потік і 

трансформація (метафори Гаррета Моргана до організаційних змін). 

2. Ребрендинг. Створення бренду працедавця. 

Практичне завдання  

1. На прикладі конкретної організації визначте: які проблеми організації 

в змозі вирішити методи реструктуризації? Опишіть методи підвищення 

організаційної ефективності в рамках збереження структури, що склалася. 

2. Задача. 

Література: [7, с. 70–88; 8, с. 117–124; 11, с. 141–157; 17, с. 125–151; 

21, с. 132–145; 25, с. 57–67]. 

 

Тема 7 Структурні зміни 

План 

1. Психодинамічний, гуманістично-психологічний підходи до змін.  

2. Інтеграційні процеси та зміни в організаціях. 

Практичне завдання  

1. На прикладі конкретної організації визначте, які параметри 

організації мають прямий і зворотний вплив на масштаби опору змінам?  Які 

недоліки маніпулювання і примушення при подоланні опору? Назвіть переваги 

використання залучення співробітників у зміну порівняно з іншими методами 
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подолання опору. 

2. Задача. 

Література: [7, с. 94–106; 8, с. 82–90; 11, с. 144–156; 17, с. 103–112;   

21, с. 18–46; 27, с. 287–291]. 

 

Тема 8 Управління змінами у стратегічному розвитку організації 

План 

1. Ефективне лідерство. Менеджери та лідери: спільне та відмінне (за 

Уореном Беннісом). 

2. Триступеневий підхід управління змінами в ІТ. 

Практичне завдання  

1. Поясніть  можливість існування організації без ознак організаційної 

культури? Як орієнтація на фінансові цілі компанії може позначитися 

негативно на довгостроковій ефективності організації (з урахуванням чинника 

організаційної культури)? Чи можлива активна зміна типу організаційної 

культури? 

2. Задача. 

Література: [16, с. 107–120; 17, с. 17–124; 19, с. 131–168;                      

27, с. 287–291]. 

 

Тема 9 Зміни корпоративної культури 

План 

1. Матриця взаємозв’язків: метафора організації та необхідний тип 

керівництва. Стилі та навички керівника змін. 

2. Зміни процесів та корпоративної культури. 

Практичне завдання  

1. Визначте зміст терміна "навчання" в організації. Яка роль лідера у 

функціонуванні організації? Як впливає організаційна пам'ять на ефективність 

організації? 

2. Задача. 
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Література: [7, с. 122–127; 8, с. 117–136; 11, с. 155–156; 16, с. 135–152; 

17, с. 38–45]. 

 

Тема 10 Зміни на основі інформаційних технологій 

План 

1. Самоаналіз та внутрішні ресурси управління змінами. 

2. Зміни на основі інформаційних технологій; нові правила 

інформаційного суспільства. 

Практичне завдання  

1. Поясніть суть поняття: загальне управління якістю як метод 

організаційної зміни. Яке місце "орієнтації на процеси" в системі TQM|? 

2. Задача. 

Література: [7, с. 18–38; 8, с. 128–143; 9, с. 11–36; 10, с. 18–45; 17, с. 

32–85; 19, с. 48–65]. 

 

Задача 

Підприємство передбачає реалізувати інноваційно-інвестиційний проект 

вартістю 200 тис. грн, практичне здійснення якого спрямоване на виробництво 

нового виду продукції. Очікують такі грошові потоки: 1-й рік – 40 тис. грн, 2-й 

рік – 40 тис. грн, 3-й рік – 60 тис. грн, 4-й рік – 50 тис. грн. Необхідно 

визначити чистий приведений дохід і термін окупності інвестицій за умови, що 

дисконтна ставка дорівнює 10 %. Чи доцільна реалізація інноваційного проекту 

за умов, що дисконтна ставка дорівнює 10%, а податок на прибуток - 25%? 

Використовуючи дані таблиці 1, розрахуйте термін окупності інвестицій. 

Таблиця 1 – Дані для розрахунків 

Показники 2012 

р. 

2013 

р. 

2014 

р. 

2015 

р. 

2016 

р. 

2017 

р. 
Інвестиції, тис. грн 850 800 400 - - - 

Прибуток, тис. грн - - 800 1800 1900 1900 

Амортизаційні відрахування, тис. грн - - 200 200 200 200 
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4. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Організація як відкрита система. 

2. Суб'єкт і об'єкт в управлінні організацією. 

3. Поняття і цілі змін в організаціях. 

4. Роль і місце управління організаційними змінами в системі наук 

менеджменту. 

5. Необхідність вирішення проблем, через які постійно змінюються 

зовнішні і внутрішні умови діяльності. 

6. Пошук можливостей поліпшення і розвитку діяльності. 

7. Досягнення балансу функціонування і розвитку організацій. 

8. Дозвіл (лікування) організаційних патологій. 

9. Організаційна культура (зміст, типи, функції, параметри виміру і под.). 

10. Підходи до змін: «зверху-вниз» і «знизу-вгору». 

11. Поняття швидкості та глибини організаційних змін. 

12. «Організаційний айсберг» С. Германа. 

13. Поняття організаційних втручань та організаційного розвитку. 

14. Способи втручання і важелі змін. 

15. Модель втручання «Перепроектування робіт». 

16. Модель втручання «Система-4». 

17. Модель втручання «соціотехнічних систем». 

18. Модель втручання «Управління за цілями». 

19. Поняття та сутність організаційного розвитку. 

20. Особливості організаційного розвитку. 

21. Застосування підходу організаційного розвитку. 

22. Бачення в системі організаційного розвитку. 

23. Потенціал і ресурси розвитку організацій. 

24. Модель організаційного розвитку «Управлінська решітка». 

25. Модель організаційного розвитку «Формування команди». 
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26. Модель організаційного розвитку «Групова чутливість». 

27. Модель організаційного розвитку «Процесне консультування». 

28. Методи зняття опору змінам. 

29. Залученість співробітників. 

30. Доцільність застосування методів організаційного розвитку. 

31. Основні відмінності методів організаційного проектування та 

організаційного розвитку. 

32. Застосування влади і стилів управління в організації. 

33. Структурні та культурні зміни в організації. 

34. Відмінності експертного та процесного консультування. 

35. Функції та навички процесного консультанта (фасилітатора). 

36. Метод аналізу силових полів К. Левіна. 

37. Методи організаційної діагностики та аналізу в процесі змін. 

38. Діаграми Гантта і мережне планування. 

39. Ефективність використання робочих груп і команд. 

40. Чотири принципи залучення співробітників Д. П'ю. 

41. Матриця проведення змін Д. П'ю. 

42. Модель «Розморожування - Рух-заморожування» К. Левіна. 

43. Ефективність організаційного розвитку. 

44. Модель організаційних змін «7С». 

45. Модель організаційних змін «VOCATE». 

46. Управління опором змінам.  

47. Оцінювання економічної ефективності розвитку підприємства з 

урахуванням опору змінам.  

48. Особливості змін корпоративної культури.  

49. Роль ІТ-менеджменту в організаційних змінах.  

50. Класифікація підходів до індивідуальних змін (біхевіористичний, 

когнітивний, психодинамічний, гуманістично-психологічний). 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

№ Вид робіт Максимальна 

кількість балів за 

семестр за умови 

100% виконання 

окремого виду робіт 

1 Лекції 8 

1.1 Відвідування, робота на лекції 6 

1.2 Конспект 2 

2 Поточний та підсумковий контроль  60 

2.1 Написання тестових робіт з поточного контролю 18 

2.2 Самостійні роботи, опитування, реферати 26 

2.3 Публікація наукової статті 5 

2.4 Публікація тез доповідей 1 

2.5 Виконання контрольної роботи 10 

3 Робота студентів на практичних заняттях 12 

3.1 Відвідування, наявність конспекту практичних 

занять 

3 

3.2 Підготовка до заняття (виконання завдань) 3 

3.3 Активність студента на практичних заняттях 6 

4 Екзамен 20 

 

Підсумки складання екзамену 

 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ECTS 

Екзамен Залік 

Відмінно 

зараховано 

90–100 А                     відмінно 

Добре 
82–89 

В                   дуже 

добре 

74–81 С                        добре 

Задовільно 
64–73 D                 задовільно 

60–63 Е                  достатньо 

незадовільно не зараховано 
35–59 FX  незадовільно  

1–34 F  неприйнятно  
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дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами)» для студентів 

заочної форми навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  

«Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними 

програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» 

освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

Укладач    к. е. н., доц. Л. М. Сакун 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри менеджменту М. М. Хоменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад ________ прим. Зам. № __________. Безкоштовно. 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 

 


