
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО 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.  

 Дисципліна «Наукові підходи до управління змінами» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Стратегічний менеджмент», 
«Інноваційний менеджмент», «Управління командами і тайм-менеджмент», 
«Методологія наукових досліджень та системне мислення», вона інтегрується з 
вивченням дисциплін: «Проектний менеджмент», «Топ-менеджмент», «Розвиток 
менеджменту в умовах трансформаційних змін економічних систем». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: 
«Маркетинг-менеджмент», «Аудит та методологічні підходи до оцінювання 
управлінської діяльності». 
          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; здійснювати 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. Індивідуальні зміни. Командні зміни. Організаційні зміни. Роль 
керівництва в управлінні змінами. 
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІН. Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми 
управління опором змінам. Структурні зміни.  Управління змінами у стратегічному 
розвитку організації. Зміни корпоративної культури. Зміни на основі інформаційних 
технологій. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


