
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ 
 

 Мета курсу  — формування у студентів теоретичних основ у сфері 
організаційної діяльності, вивчення технологій і методів проведення змін в 
організації та набуття практичних навичок із організації процесу управління 
змінами.  

 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як Економічна 
теорія, Основи менеджменту, Стратегічний менеджмент, Стратегічне 
планування, Маркетинг, Управління персоналом; Конфліктологія, Інноваційний 
менеджмент тощо. 
          Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання основ теорії і моделі організаційного розвитку, 
основних концепцій організаційних змін; здатність діагностувати недоліки 
організаційних процесів із застосуванням вивчених методів; здатність 
застосовувати технології проведення змін в організаціях. 
          Програмні результати навчання: 
знати: про місце управління змінами в системі управлінських наук;  основні 
функціональні області організації як об’єкту змін; методи і технології 
проведення організаційних змін; вимоги до проведення ефективних 
організаційних змін; сутність змін та природу їх виникнення; особливості 
функціонування організацій в умовах безперервних змін; прийоми подолання 
конфліктів у процесі змін; 
уміти: управляти індивідуальними, груповими та організаційними змінами;  
розробляти ефективний план дій з упровадження змін; дійснювати керівництво 
процесом змін на різних етапах життєвого циклу підприємства; формувати 
команду для проведення змін; проводити моніторинг та аналіз процесу змін; 
володіти: навичками управління індивідуальними, груповими та 
організаційними змінами; технології проведення змін в організаціях, методами 
стимулювання персоналу щодо впровадження змін.  
 Зміст навчальної дисципліни: 
СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ. Теоретичні 
основи управління змінами. Природа виникнення змін. Сутність змін у природі 
та у відкритих соціальноекономічних системах (їх взаємозв'язок). Організаційна 
досконалість - основа організаційних змін. Основні складові організаційної 
досконалості за Харінгтоном (процеси, проекти, зміни, знання, ресурси). 
Класифікація видів змін. Індивідуальні зміни. Навчання та зміни. Особа і зміни. 
Види компетентностей. Біхевіористичний, когнітивний, психодинамічний, 
гуманістично-психологічний підходи до змін. Управління своїми та чужими 
змінами. Розроблення індивідуальних планів управління поліпшенням 
результатів роботи. Заходи перед початком та після ініціювання змін. 
Характеристика концепції організації, що навчається, як провідника змін. Теорії 
навчання. Цикл втручань у процес змін. Модель Д. Колба. Таксономія Блума. 
Командні зміни. Поняття групи та переформування її в команду. Типи 
корпоративних команд. Вплив індивідуумів на динаміку команди. Способи 
ініціювання адаптації команди до організаційних змін. Основні стадії розвитку 
команд та їх характеристика. Етапи змін команд за Такманом. Типологія 



учасників команди змін за Белбіном. Пастки Біона. Проведення оцінювання 
стану організації та підготування документів, що описують бачення ключових 
чинників розвитку команди та організації загалом. Розроблення цілей з 
результатів роботи організації. Визначення бажаних стандартів поведінки 
команди та організації. Організаційні зміни. Моделі та підходи до 
організаційних змін. Принципи роботи організації з використанням 
організаційних метафор, що характеризують сутність підходів до змін. 
Організація як машина, політична система, організм, потік і трансформація 
(метафори Гаррета Моргана до організаційних змін). Моделі змін (модель 
Льюіна, формула змін Бекхарда, модель узгодження Надлер-Тушмана, 
системна модель Сенге). Цикл змін за Коттером.Моделі організаційних 
перетворень. Умови, елементи та фактори ефективності організаційних 
перетворень. Реформування організації. Роль керівництва в управлінні змінами. 
Ефективне лідерство. Матриця взаємозв'язків: метафора організації та 
необхідний тип керівництва. Стилі та навички керівника змін. Менеджери та 
лідери: спільне та відмінне (за Уореном Беннісом). Характеристика 
«єднальних» керівників за Дж. Ліпман-Блюменом. Самоаналіз та внутрішні 
ресурси управлінця змінами. Емоційна компетенція управлінця. 
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІН. Розвиток організації в сучасних умовах та 
проблеми управління опором змінам. Управління опором змінам. Формування 
інноваційної організаційної культури. Оцінювання економічної ефективності 
варіантів технологічного, організаційного, економіко-фінансового та інших 
видів розвитку підприємства з врахуванням опору змінам. Оцінювання рівня 
опору змінам. Розроблення рекомендацій зі зниження опору. Структурні зміни.  
Сутність реструктуризації. Реструктуризація з позиції індивідуальних змін. 
Триступінчата модель Льюіна. Причини реструктуризації. Стратегічний аналіз і 
причини змін.Критичні чинники успіху змін. Проекти з управління змінами в 
організаціях. Моніторинг та аналіз змін. Реструктуризація з погляду 
індивідуальних змін: особливий випадок скорочення штатів (модель Ноєра). 
Команди у процесі реструктуризації. Управління змінами у стратегічному 
розвитку організації. Стратегія інтенсивного зростання. Процеси 
диверсифікації. Інтеграційні процеси та зміни в організаціях. Причини 
об'єднання та поглинання. Переваги та недоліки різних організаційних структур 
та об'єднань. Висновки із досліджень вдалих і невдалих поглинань. Принципи 
поглинання та об'єднання для координаторів змін. Зміни корпоративної 
культури. Основні принципи успішної зміни корпоративної культури. 
Регулювання діяльності організації. Ребрендинг. Створення бренду працедавця.  
Зміни на основі інформаційних технологій. Стратегія та інформаційні технології 
(ІТ). Стратегічна сітка Кеша для оцінювання стану інформаційних технологій в 
організації.Роль ІТ-менеджменту в організаційних змінах. Триступеневий 
підхід управління змінами в ІТ. Зміни процесів та корпоративної культури. Нові 
правила інформаційного суспільства. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 20 годин аудиторних навчальних занять і 100 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


