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Силабус навчальної дисципліни 

«Превентивна економіка і прогнозування змін» 
 

Спеціальність: 051 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні і поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента фахового вибору 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом дисципліни є принципи, методи і моделі прогнозування 

змін на підприємстві для забезпечення конкурентоспроможності його 

функціонування в контексті превентивної економіки в умовах 

нестабільності зовнішнього середовища. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів комплексу теоретичних 

знань і практичних умінь в галузі прогнозування змін в умовах 

превентивної економіки, що дозволяє розробляти перспективні 

напрямки і програми стратегічних змін шляхом адаптування функцій, 

принципів превентивної економіки та використання сучасних 

технологій і методів прогнозування змін . 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розуміння сутності змін та природи їх виникнення; формування в 

студентів наукового світогляду і знань із технологій та методів 

прогнозування змін на підприємстві; визначення базових понять та 

інструментарій управління змінами; вивчення особливостей 

функціонування підприємств в умовах прогнозування змін; володіти 

навичками управління індивідуальними, груповими та 

організаційними змінами в мовах превентивної економіки; вивчення 

досвіду практичного застосування теорії та методології 

прогнозування змін на підприємствах. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Вміти розробляти ефективний план дій по запровадженню змін; 

здійснювати керівництво процесом змін на різних етапах; формувати 

команду для проведення змін; проводити моніторинг та аналіз 

процесу змін тощо; аналізувати взаємозв'язку між функціональними 

стратегіями компаній з метою підготовки збалансованих 

управлінських рішень; володіти навичками документального 

оформлення рішень в управлінні операційною (виробничої) 

діяльності підприємства при впровадженні технологічних, 

продуктових інновацій або організаційних змін; самостійно 

проводити аналіз готовності підприємства або підрозділу до 

проведення організаційних змін. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Організаційний розвиток і зміни в умовах 

превентивної економіки. Прогнозування індивідуальних змін. 

Концепція організації, що навчається. Рівні та фази діяльності 

організації за Рашфордом і Коуланом. Модель конгруентної 

поведінки. Цикл втручань у процес змін. Модель Колба. Таксономія 

Блума. Прогнозування командних змін. Типологія учасників команди 



за Белбіном. Концепція Біона. Підхід до вдосконалення бізнесу Шість 

сигм. Прогнозування організаційних змін в межах превентивної 

економіки. Класичні теорії з управління змінами. Технологія 

здійснення організаційних змін. Методи та правила впровадження 

організаційних змін. Управління опором змінам в межах 

превентивної економіки. Причини опору змінам. Класифікація Р. 

Маурера, М. Армстронга, Джеймса О’Тула. Методи управління 

опором. Вимоги щодо навичок для здійснення процесу управління 

змінами. Управління змінами у стратегічному прогнозуванні 

розвитку підприємства. Методи здійснення стратегічного 

прогнозування змін в умовах превентивної економіки. Управлінські 

технології, що використовуються в прогнозуванні змін. 

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на другому (бакалаврського) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з антикризового управління можуть бути використані під час 

вивчення таким дисциплін, як «Економічна та майнова безпека 

підприємства», «Управління розвитком компанії» та під час 

написання магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Управління змінами: методичні вказівки та завдання до 

практичних, семінарських занять, тести, завдання для самостійної 

роботи студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент 

організацій і адміністрування» денної форми навчання/ Укоопспілка, 

Львівська комерційна академія ; Фединець Н.І., уклад.  –

 Львів: Львівська комерційна академія, 2013. – 80 с. 

2. Робінс Стефан П., ДеЧенцо Девід А. Основи менеджменту: пер. з 

англ.  – Київ: Основи, 2002. – 672 с. 

3. Косач І. А., Ладонько Л. С., Калінько І. В. Ділове адміністрування: 

менеджмент організацій та управління змінами: навчальний 

посібник/ МОН України, Чернігівський державний інститут 

економіки і управління.  – Київ: Кондор, 2014. – 217 с.  

4. Новак В. О., Мостенська Т.Л., Ільєнко О.В. Організаційна 

поведінка: підручник/ МОН МС України, Національний авіаційний 

університет, Національний університет харчових технологій.  –

 Київ: Кондор, 2013. – 498 с.  

5. Кравцов В. І. Теорія організацій: конспект лекцій/ МОН; 

Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2010. – 48 с.– CD  
 

Репозитарій НАУ: 

Посилання не вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження на ВР 

факультету або на ВР Університету, а також наукові статті, 

дисертація, тощо  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання,  

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Задачі, питання, тестування, залік 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=293732&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=293732&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=293732&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=293732&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=293732&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=293732&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=46639&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=46639&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316551&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316551&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316551&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316551&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306946&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306946&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306946&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306946&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230991&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=230991&lang=uk-UA


Викладач(і) 
 

 

ПІЛЕЦЬКА САМІРА ТИМОФІЇВНА 

 

Посада: професор 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: доктор економічних наук 

Профайл викладача: 

http://feba.nau.edu.ua/details-menu/46-kafedra-

ekonomiki-povitryanogo-transportu/265-piletska-

samira-timofijivna 

Тел.:  (044) 406-76-50 

E-mail: samira.piletska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.417 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс та 

розміщений в Google Classroom або Moodle 

див. https://youtu.be/zCR8srSgw_0 ) 

 

https://youtu.be/zCR8srSgw_0

