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ВСТУП 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Управління 

змінами» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістра спеціальності 073 «Менеджмент». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система та процес 

управління організаційними змінами.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Управління змінами» є 

складовою частиною циклу фундаментальної підготовки студентів за 

спеціальністю «Менеджмент». Вивчення курсу передбачає наявність 

систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Управління 

проектами», «Креативний менеджмент», «Менеджмент організацій», а 

також цілеспрямованої роботи під час вивчення спеціальної 

літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях та 

самостійної роботи. 

 

Анотація 
Викладання дисципліни «Управління змінами» є складовою 

частиною підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері 

менеджменту організацій і адміністрування. 

Основне призначення курсу – дати студентам знання про суть, 

основні принципи і функції управління організаційними, 

колективними та індивідуальними змінами, основні методологічні 

підходи до їх застосування. 

Ключові слова: зміна, школи індивідуальних змін, теорія 

організаційних метафор, життєвий цикл організації, інтегральна 

спіральна динаміка, опір змінам. 

 

Аbstract 
Teaching the discipline "Change management" is an integral part of the 

training of highly skilled experts in the field of management of 

organizations and administration. 

The main purpose of the course – to give students knowledge about the 

essence, the basic principles and functions of management of 

organizational, collective and individual changes, the main methodological 

approaches to their application. 

Key words: change, schools of individual changes, theory of 

organizational metaphors, organization life cycle, integral spiral dynamics, 

resistance to changes. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Спеціальність: 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування» 

Нормативна 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових  

модулів – 2 

5-й 6-й 

Семестр 

9-й 11-й 

Лекції 

Загальна кількість 

годин – 120 

Рівень вищої освіти: 

магістерський 

22 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 8 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 4  

самостійної роботи  

студента – 8 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

Індивідуальні завдання: 

0 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Питома вага кількості годин аудиторних занять, самостійної й 

індивідуальної роботи у загальній кількості годин становить: 

для денної форми навчання – 35% до 65%; 

для заочної форми навчання – 8,33% до 91,67%. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: оволодіння практичними знаннями та одержання 

практичних навичок із організації процесу управління змінами. 

Завдання: 

• розуміння сутності змін та природи їх виникнення; 

• формування у студентів наукового світогляду і знань із 

технологій та методів управління змінами в організаціях; 

• вивчення особливостей функціонування організацій в умовах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

безперервних змін. 

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні: 

1) знати: 

- сутність, мету та функції управління змінами на підприємстві; 

- основні поняття управління змінами; 

- методологію управління організаційними змінами; 

- методи діагностики організаційних змін; 

- механізми управління організаційними змінами; 

2) вміти: 

- самостійно аналізувати проблеми управління організаційними 

змінами; 

- аналізувати причини опору організаційним змінами і виявляти 

способи їх подолання: 

- давати порівняльну оцінку різним підходам до вирішення задач 

управління змінами. 

3. Програма навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи управління змінами 

Тема 1. Природа, джерела та необхідність проведення змін 

Місце змін у діяльності підприємства та їх значення. Поняття і 

природа змін. Зміни, нововведення, перетворення. Джерела змін: 

зовнішні і внутрішні. Теорії пояснення джерел змін: ектерналістська 

теорія, теорія іманентних змін, інтегральна теорія. Зміни і 

стабільність. Типи змін: реакційні зміни і зміни, що плануються. 

Специфічні цілі змін. Основні особливості організаційних змін. 

Політика змін та її основні принципи. Труднощі здійснення змін у 

сучасних умовах. 

Тема 2. Види змін 

Класифікація змін: залежно від стану факторів, що визначають 

необхідність і ступінь змін; масштабів змін; рівня змін; зрізу 

організації; стабільності змін; сфери (ділянки) стратегічних змін; 

сфери змін; тривалості змін; напряму змін; характеру змін; об'єкта; 

змін. 

Рівні змін: індивідуальні зміни, групові (командні) зміни, 

організаційні зміни. Взаємозв'язок між рівнями змін. Особа і зміни. 

Індивідуальні плани управління поліпшенням роботи. Теорії навчання. 

Вплив індивідуумів на динаміку команди. Формування команди. 

Способи ініціювання адаптації команди до організаційних змін. 

Базові моделі змін: еволюційні та революційні зміни. 
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Тема 3. Керівництво і лідерство в управлінні змінами 
Роль керівництва в управлінні змінами. Вимоги до менеджера зі 

змін. Компетенції менеджера зі змін. Менеджер і лідер: спільні і 

відмінні риси. Необхідність формування лідерських навичок у 

менеджерів зі змін. Особливості мислення лідерів. Очікування лідерів 

від вищого керівництва. 

Детермінанти ефективності менеджера як лідера зі змін: 

особистість лідера, загальна ситуація, стиль лідерства і управління. 

Основні якості лідерів зі змін. Типи ситуацій, що стосуються 

ефективності лідерських позицій. Підходи до виділення стилів 

управління: підхід з точки зору особистих якостей, поведінковий 

підхід (стилі управління К. Левіна, Р. Блейка/Д. Мутона), ситуативний 

підхід (модель Ф. Фідлера, П. Херсі/К. Бланшара, Т. Мітчелла/ Р. 

Хауса, Врума/Джаго). 

Тема 4. Моделі управління змінами 

Моделі змін поведінки людини: модель Д. Бейлстрексі, модель 

Гровера, ситуаційна модель. Порівняльна характеристика моделей. 

Умови, необхідні для зміни світогляду і поведінки людини. 

Управління змінами через моделі людських систем: закрита, 

випадкова, відкрита, синхронна системи. 

Моделі організаційних змін: трикрокова модель Левіна; модель 

технології втручання; модель «дослідження-дії»; модель процесу 

успішного управління організаційними змінами Л. Грейнера; модель 

управління змінами Дж. Коттера; модель змін, що плануються (Р. 

Ліппіта, Дж. Уатсона, Б. Уестлі). Цикл змін. 

Процес управління змінами. Основні етапи процесу управління 

змінами: підготовка до змін та їх планування, реалізація змін, 

мотивація змін, контроль впровадження змін та адекватне реагування. 

Змістовий модуль 2. Процес управління змінами 

Тема 5. Підготовка до змін та їх планування 
Місце процедур підготовки і планування у процесі управління 

змінами. Визначення необхідності здійснення змін і формулювання 

цілей змін. Створення команд з управління змінами. Робочі групи в 

управлінні змінами. Правила формування робочих груп. Ролі у 

робочих групах: замовник, консультант, керівник робочої групи, 

учасник робочої групи, експерт. Завдання, що вирішуються робочими 

групами. 

Організаційна діагностика: необхідність проведення і зміст. 

Прийняття рішення щодо оптимального варіанта змін. Розробка 
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проекту змін. Підходи до проектування змін. Основні завдання проекту 

змін. Структура проекту змін. Визначення готовності до змін: 

інформаційної, організаційної, фінансової, соціально-психологічної. 

Матриця готовності працівників до змін. 

Підготовка до впровадження змін. Розробка програми змін і 

графіків впровадження проекту. Ресурсне забезпечення реалізації 

проекту. Підготовча робоча з персоналом: ознайомлення працівників з 

проектом змін, навчання працівників, розробка дієвої системи 

мотивації. 

Тема 6. Механізм реалізації змін. Контроль 
«Тривимірний простір» процесу трансформації: «згори донизу», 

знизу догори», «горизонтальна вісь» (міжфункціональна). 

Інтегрований підхід до реалізації змінами. 

Поняття механізму реалізації змін. Структура механізму реалізації 

змін: ресурсно-компетенційна, організаційна, соціально-психологічна і 

управлінська складова. 

Види ресурсів підприємства. Потенціал підприємства. Види 

компетенцій. Поняття ключових компетенцій. Підходи до виявлення 

ключових компетенцій. Взаємозв'язок внутрішніх умов підприємства. 

Управління ресурсно-компетенційною базою у процесі реалізації змін. 

Поняття організаційної структури підприємства (ОСУ). Місце ОСУ 

в реалізації змін. Фактори вибору ОСУ. Види ОСУ. Порівняльна 

характеристика традиційних і адаптивних ОСУ. Переваги і недоліки 

різних ОСУ. Сучасні напрями розвитку ОСУ. Зміни в ОСУ для 

найкращої реалізації змін. 

Соціально-психологічне забезпечення реалізації змін. Поняття 

організаційної культури. Елементи організаційної культури. Моделі 

організаційної культури. Види організаційної культури. Рівні 

організаційної культури. Первинні і вторинні фактори, що впливають 

на формування організаційної культури. Етика і культура організації. 

Управління організаційною культурою у процесі проведення змін. 

Основні принципи успішної зміни культури. 

Управлінська складова. Підходи до управління дискретними 

змінами І. Ансоффа. Стилі проведення змін за О.С. Віханським. 

Стратегії здійснення змін за Торлі і Уірденіусом. Підходи до 

управління змінами залежно від стилю управління, який 

використовується на підприємстві, і ступеня залучення працівників до 

здійснення змін. 

Контроль реалізації змін і реагування. 
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Тема 7. Управління опором змінам 
Природа і феномен опору змінам. Причини виникнення опору. 

Симптоми і ознаки опору змінам. Опір і швидкість змін. Опір і влада. 

Типи працівників залежно від їх ставлення до змін. Управління змінами 

через поведінку. Види опору змінам. Індивідуальний, груповий опір і 

опір системи. Форми опору. Властивості опору. Основні стадії опору 

змінам. 

Місце управління опором змінам в процесі управління змінами. 

Модель управління опором змінам. Фактори подолання опору 

стратегічним змінам. Методи управління опором стратегічним змінам. 

Універсальні методи подолання опору (інформування і спілкування, 

участь і залученість, допомога і підтримка, переговори і угоди, 

маніпуляція і кооптація, явне і неявне примушення). Підходи до 

управління опором стратегічними змінами. 

Тема 8. Традиційні і сучасні методи управління змінами 
Методи, орієнтовані на людей і культуру: обговорення результатів 

діагнозу, «побудування команди», консультування за процесами, 

дослідження методів праці, нормування і розподіл праці, якість життя 

на роботі, організація праці у часі, система роботи «високі 

зобов'язання-високі досягнення». Характеристика цих методів. 

Методи, орієнтовані на завдання і технології: проектування робіт, 

соціотехнічна система, гуртки якості, аналіз вартості. Методи, 

орієнтовані на структуру і стратегію: адаптивні організаційні 

структури, стратегічні зміни. 

Сучасні методи управління змінами. Аутсорсинг: види та 

особливості застосування. Бенчмаркінг та специфіка його 

використання в управлінні змінами. Реінжиніринг бізнес-процесів. 

Система управління бізнес-процесами. Даунсайзинг. Тотальне 

управління якістю. Сфери і проблеми застосування методів управління 

змінами. Зміни та інформаційні технології. Роль ІТ-менеджменту в 

організаційних змінах. 

Передумови змін. Крайні підходи до управління змінами: 

організаційний розвиток і господарський реінжиніринг. Порівняльна 

характеристика крайніх підходів. Диференційоване та інтегроване 

управління змінами. 

Тема 9. Організаційний розвиток 

Поняття організаційного розвитку. Модель організаційного 

розвитку І. Адізеса. Модель організаційного розвитку Л. Грейнера. 

Модель розвитку підприємства згідно з теорію фазових трансформацій 
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бізнесу (ТФТБ). 

Організаційний розвиток як поєднання організаційно-структурної 

та соціально-психологічної складової, що забезпечують ефективність 

змін. Передумови і цінності організаційного розвитку: люди як 

індивідууми, як члени груп, як члени організації. Концепція 

організаційного розвитку. Умови організаційного розвитку. Засоби 

досягнення організаційного розвитку. Етапи організаційного розвитку. 

Тема 10. Реінжиніринг бізнес-процесів 
Сутність і необхідність впровадження реінжинірингу бізнес-

процесів. Ситуації застосування і умови проведення реінжинірингу. 

Види реінжинірингу. Бізнес-процеси. Види бізнес-процесів. Учасники 

бізнес-процесів. Управління бізнес-процесами. 

Основні етапи реінжинірингу бізнес-процесів. Проект реінжинірингу 

бізнес-процесів, особливості його розробки. Створення карти процесу. 

Інструментарій реінжинірингу бізнес-процесів. Принципи 

реінжинірингу бізнес-процесів. Методи вдосконалення процесів. 

Управління змінами у реінжинірингу бізнес-процесів. 

Тема 11. Зміни у стратегії підприємства 
Взаємозв'язок стратегії підприємства і стратегічних змін. Форми 

стратегічних змін: трансформація, реструктуризація, реорганізація. 

Сутність реструктуризації. Причини реструктуризації. Методи і засоби 

реструктуризації. Форми реструктуризації: удосконалення, перебудова, 

реінжиніринг. Проблеми і фактори успіху реструктуризації. Основні 

етапи реструктуризації. Форми реорганізації: злиття, поглинання, 

приєднання, поділ, виділення, перетворення. 

Загальні стратегії розвитку підприємства: стратегії зростання, 

стабілізації, скорочення, комбіновані стратегії. Стратегія інтенсивного 

зростання і специфіка змін, обумовлених нею. Інтеграційні процеси ти 

зміни. Мотиви інтеграції. Фактори успіху і провалу інтеграції. Форми 

об'єднань. Процеси диверсифікації і зміни. Причини диверсифікації 

Фактори успіху і провалу диверсифікації. Способи диверсифікації. 

Підходи до управління реалізацією стратегічних змін фірми. 

Стратегії впровадження змін залежно від стану підприємства: 

випереджаюча стратегія, стратегія розвитку, стратегія 

оптимізації,стратегія перебудови, стратегія скорочення і розпродажу. 

Вибір стратегії. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем змістових 

модулів 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п інд. с.р. л п інд. с.р. 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 
Змістовий модуль 1. Концептуальні основи управління змінами 

Модуль 1 

Тема 1. Природа, 

джерела та необхід-

ність проведення змін 

15 4 4  7 11 1   10 

Тема 2. Види змін 13 4 2  7 10    10 

Тема 3. Керівництво і 

лідерство в управлінні 

змінами 

9  2  7 10    10 

Тема 4. Моделі 

управління змінами 

13 4 2  7 10    10 

Разом – змістовий 

модуль 1 

50 12 10 0 28 41 1 0 0 40 

Змістовий модуль 2. Процес управління змінами 

Модуль 2 

Тема 5. Підготовка до 

змін та їх планування 

13 4 2  7 12  2  10 

Тема 6. Механізм 

реалізації змін. 

Контроль 

8    8 10    10 

Тема 7. Управління 

опором змінам 

11 2 2  7 10    10 

Тема 8. Традиційні і 

сучасні методи 

управління змінами 

9  2  7 12  2  10 

Тема 9. Організа-

ційний розвиток 

13 4 2  7 13 1 2  10 

Тема 10. Реінжині-

ринг бізнес-процесів 

7    7 10    10 

Тема 11. Зміни у 

стратегії підприємства 

9  2  7 12  2  10 

Разом – змістовий 

модуль 2 

70 10 10 0 50 79 1 8 0 70 

Усього годин 120 22 20 0 78 120 2 8 0 110 
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5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 
Назва теми практичного заняття 

Кількість годин 

денна заочна 

1. Діагностика особистості з використанням проективних 

методик. Тест «Неіснуюча тварина» 

4 2 

2. Діагностика особистості з використанням проективних 

методик. Тест «Дім-дерево-людина» 

2 – 

3. Застосування методики Шварца «Профіль 

особистості» 

2 – 

4. Тест Гілфорда «Соціальний інтелект» 2 2 

5. Формування звичок і закріплення індивідуальних змін 4  

6. Біологічні основи соціального лідерства 4 2 

7. Діагностика і зміна організаційної культури за 

методом OCAІ та стратегії розвитку фірми. 

2 2 

Разом 20 8 

 
 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

21 година – підготовка до аудиторних занять; 

24 годин – підготовка до контрольних заходів; 

33 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час 

аудиторних занять. 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Природа, джерела та необхідність проведення змін 7 10 

2 Види змін 7 10 

3 Керівництво і лідерство в управлінні змінами 7 10 

4 Моделі управління змінами 7 10 

5 Підготовка до змін та їх планування 7 10 

6 Механізм реалізації змін. Контроль 8 10 

7 Управління опором змінам 7 10 

8 Традиційні і сучасні методи управління змінами 7 10 

9 Організаційний розвиток 7 10 

10 Реінжиніринг бізнес-процесів 7 10 

11 Зміни у стратегії підприємства 7 10 

Усього годин 78 110 
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7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни застосовуються 

інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання із 

застосуванням лекцій, задач, ситуаційних завдань (кейсів 

навчальних), конкретних ситуацій (кейсів реальних), комплексних 

розрахункових завдань, провокаційних вправ і запитань, центрацій, 

ділових ігор, мозкових атак. На практичних заняттях вирішуються 

ситуаційні завдання з підстановкою індивідуальних вихідних даних 

для кожного студента. 

8. Методи контролю та критерії оцінювання навчальних 

досягнень студентів 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 

навчальних робіт проводиться за поточним та підсумковим 

контролями.  

Поточний контроль теоретичних знань проводиться шляхом 

застосування комп’ютерного тестування (2 модулі по 18 балів кожен). 

Перевірка практичних умінь здійснюється під час практичних занять 

(24 бали розподілені між практичними заняттями). 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену із 

застосуванням комп’ютерного тестування. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 

контролів є такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, семінарських, лабораторних, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

індивідуальних заняттях та консультаціях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

1) розрахункові завдання, задачі (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2) ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завданнявиконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Об'єкт 

контролю 

Поточний контроль 

Екзамен Сума 

Змістовий 

модуль 1 
Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

8 7 5 7 8 2 6 3 7 2 3 

Теоретичні 

навики 

(комп'ютерне 

тестування)  

5 5 3 5 5 1 4 1 5 1 1 

40 100 
Практичні 

уміння  

2 1 1 1 2 – 1 1 1 – 1 

Самостійна 

робота  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Т1, Т2 … Т11 – теми змістових модулів. 

Оцінювання студентів заочної форми навчання відбувається на 

підставі виконаної і захищеної індивідуальної самостійної роботи та 
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за результатами екзамену. 
Підготовка індивідуальної самостійної роботи 

Екзамен Сума Теоретичне завдання 
Задача Всього 

№ 1 № 2 № 3 

10 10 10 30 60 40 100 

 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

90-100 відмінно 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Управління 

змінами» містить такі складові: 

- опорний мультимедійний курс лекцій на паперовому і 

електронному носіях; 

- опорний конспект лекцій на електронному носії; 

- друкований роздатковий матеріал; 

- ситуаційні завдання; 

- ділові ігри та тестові завдання. 

11. Рекомендована література  

Базова 

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

Адизес; пер. с англ. под науч. ред. А.Г. Сеферяна. – СПб.: Питер, 

2007. – 384 с. 

2. Пекар В.О. Різнобарвний менеджмент: еволюція мислення, 

лідерства та керування / наук.-попул. Видання – К.: ДУХ І 

ЛІТЕРА, 2015. – 172 с. 
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3. Грин М. Управление изменениями: [пер. с англ.] / М. Грин. – 

СПб.: ДК, 2007. - 360 с. 

4. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – 3-е 

изд. – М.: Гардарика, 2010. – 320 с. 

5. Коттер Дж.П. Впереди перемен / Дж.П. Коттер. – М.: Олимп-

Бизнес, 2003. –  256 с. 

Допоміжна 

1. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів торговельних 

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

ДонДУЕТ, 2006. - 183 с. 

2. Королькова Е.М. Реструктуризация предприятий: учеб. пособие / 

Е.М. Королькова. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. - 80 с. 

3. Коттер Дж.П. Суть перемен. Невыдуманние истории о том, как 

люди изменяют свои организации / Дж.П. Коттер, Д.С. Козн. - М.: 

Олимп-Бизнес, 2004. - 256 с. 

4. 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. 

Періодичні наукові видання: «Економіка України», «Фінанси 

України», «Інвестиційна газета», «Финансовый менеджмент», 

«Менеджмент в России и за рубежом», «Експерт». 

12. Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека НУВГП. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.rv.ua/book.php.  

2. Издательство "ДИС". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dis.ru.  

3. Сервер "Корпоративные финансы". [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.cfin.ru.  

4. Международный журнал "Проблемы теории и практики 

управления". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ptpu.ru.  

5. Менеджмент-Библиотека. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.unc.host.ru/Library/library0101.htm. 

6. Кабінет Міністрів України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua. 

7. Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в Україні. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reforms.kiev.ua.  
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