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ВСТУП 

 

Метою самостійної роботи є формування у студентів шляхом їхньої 

самостійної роботи системи знань про основні визначення курсу, такі як: 

зовнішнє середовище, управління змінами, принципи управління змінами, опір 

організаційним змінам, внутрішні та зовнішні джерела змін.  

Завданнями самостійної роботи студентів є: 

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. 

Рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу  

Становлення цивілізованої ринкової системи господарювання в Україні, 

яке супроводжується високим динамізмом розвитку, посиленням конкуренції 

як на національному, так і світовому рівнях, складністю та неоднозначністю 

глобалізаційних та інтеграційних процесів, зумовило появу нових для 

вітчизняного бізнесу проблем, головними з яких є системність кризових явищ і 

формування необхідних для їх подолання технологій управління. Сьогодні в 

управлінській та науковій спільноті зростає розуміння того, що досягнення 

стабільності розвитку бізнес-структур залежить передусім від спроможності 

ефективно протидіяти  негативному впливу факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Оптимальне впровадження стратегічних змін 

підвищує адаптивність підприємства  до мінливого зовнішнього і, як наслідок, 

внутрішнього середовища, та сприяє розвитку нового потенціалу. Тому 

вітчизняним підприємствам необхідно постійно розвивати свою здатність до 

змін  – ключового  фактора, що визначає успіх у конкурентному середовищі в 

короткостроковій і довгостроковій перспективі. 

Управління змінами  доцільно характеризувати з позицій відомих 

підходів в управлінні, а саме: процесний підхід, при якому управління змінами 



 

розглядається як процес,  складовими якого є послідовні взаємопов’язані дії.  

Іншими словами, управління змінами –  це реалізація відомих управлінських 

функцій, кожна з яких сама по собі є процесом; системний підхід, при якому 

управління змінами трактується як механізм побудови сукупності елементів  

(внутрішньокорпоративних та зовнішніх),  кожен з яких впливає на 

підприємство та безпосереднє управління.  Застосування цього підходу 

потребує бачення перспектив для підприємства загалом та зв’язків його з 

навколишнім середовищем (вплив середовища на підприємство та навпаки); 

ситуаційний підхід підкреслює значення  “ситуаційного мислення”.  

Управління змінами розглядається з погляду вибору пріоритетних елементів – 

складових проекту на певному етапі змін та здійснення першочергового впливу 

на них;  поведінковий  (біхевіористський)  підхід, з позиції якого управління 

змінами ґрунтується на єдності працівників у процесі впровадження змін; 

успішність змін визначається ставленням працівників до цілей змін та засобів їх 

реалізації,  а також формуванням позитивного мікроклімату,  що підкріплено 

вірою працівників у свої сили та здібності. Доцільно звернути увагу й на інші 

підходи до управління змінами, а саме контекстний підхід.  Управління змінами 

передбачає аналізування зовнішнього та внутрішнього організаційного 

контексту підприємства,  що визначає можливості та напрями проведення змін 

на підприємстві; міждисциплінарний підхід визначає управління змінами як 

багатоаспектне явище,  яке  вимагає дослідження його з позицій різних наук; 

компетентнісний підхід наголошує на важливості залучення до управління 

змінами працівників,  що володіють потрібними професійними здібностями та 

особистими якостями для досягнення визначених цілей і завдань змін; 

адаптивний підхід розглядає управління змінами з позицій необхідності 

пристосування підприємства до динаміки зовнішнього середовища. 

Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни: 

«Економічна теорія», «Основи менеджменту», «Стратегічний менеджмент». 

Одержані при вивченні дисципліни знання використовуються при 

дипломному проектуванні і в подальшій практичній діяльності.  



 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

№ 

пор 
Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 

1 
Теоретичні основи управління 

змінами 2 5 0,5 4 

2 Індивідуальні зміни 2 2 0,5 4 

3 Командні зміни 2 3  4 

4 Організаційні зміни 2 3 0,5 4 

5 
Роль керівництва в управлінні 

змінами 2 1  2 

6 

Розвиток організації в сучасних 

умовах та проблеми управління 

опором змінам 2 2 0,5 4 

7 Структурні зміни  2  2 

8 
Управління змінами у стратегічному 

розвитку організації 2 4  6 

9 Зміни корпоративної культури  2  2 

10 
Зміни на основі інформаційних 

технологій  2  2 

11 Контрольна робота    14 

12 Усього годин за семестр: 14 26 2 48 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 

 

Тема 1 Теоретичні основи управління змінами 

1. Основні складові організаційної досконалості за Харінгтоном 

(процеси, проекти, зміни, знання, ресурси).  

Питання для самоперевірки 

1. Характеристика зовнішнього середовища організації. 

2. Характеристика внутрішнього середовища організації. 

3. Визначення специфічних чинників, що впливають на розвиток 

організації. 

4. Характеристика змін в організації на різних рівнях змін. 

5. Організаційна досконалість – основа організаційних змін . 

Література: [1, с. 9-15; 3, с. 9-25; 4, с. 11-23]. 

 

Тема 2 Індивідуальні зміни 

1. Біхевіористичний, когнітивний, психодинамічний, гуманістично- 

психологічний підходи до змін.  

Питання для самоперевірки 

1. Управління своїми та чужими змінами. 

3. Розроблення індивідуальних планів управління поліпшення результатів 

роботи. 

4. Заходи перед початком та після ініціювання змін. 

5. Характеристика концепції організації, що навчається, як провідника 

змін. 

Література: [3, c. 298-324; 5, c. 24-28]. 

 

Тема 3 Командні зміни 

1.  Етапи змін команд за Такманом.   

2. Типологія учасників команди змін за Белбіном.  Пастки Біона. 



 

3. 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.  

Питання для самоперевірки 

1. Командоутворення. 

2. Міжгрупова конфронтаційна нарада.  

3. Психологічні й організаційні наслідки командоутворення. 

Література: [1, с. 12-28; 3, с. 367-387; 4, с. 41-43; 5, 50-53]. 

 

Тема 4 Організаційні зміни 

1. Моделі змін (модель Льюіна, формула змін Бекхарда, модель 

узгодження Надлер–Тушмана, системна модель Сенге). 

2. Цикл змін за Коттером. 

3. Моделі організаційних перетворень.   

Питання для самоперевірки 

1. Можливості розвитку малих і великих організацій. 

2. Аналіз етапів однієї з організаційних змін в організації. 

3. Організаційні та поведінкові чинники в забезпеченні організаційних 

змін. 

4. Організація впровадження змін в організації. 

5. Визначення бажаних стандартів поведінки команди та організації. 

Література: [4, c. 155-196; 5, c. 77-89]. 

 

Тема 5 Роль керівництва в управлінні змінами 

1. Менеджери та лідери:  спільне та відмінне (за Уореном Беннісом).  

2.  Характеристика «єднальних»  керівників за Дж. Ліпман–Блюменом. 

3.   Самоаналіз та внутрішні ресурси управлінця змінами.  

4.  Емоційна компетенція управлінця. 



 

Питання для самоперевірки 

1. Ефективне  лідерство.  

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

керівництва. 

3. Стилі та навички керівника змін. 

4. Менеджери та лідери: спільне та відмінне (за У. Беннісом). 

5. Характеристика «єднальних керівників» за Дж. Ліпман-Блюменом. 

 Література: [2, с. 197-203; 9, с. 112-118]. 

 

Тема 6 Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми 

управління опором змінам 

1. Оцінювання економічної ефективності варіантів технологічного, 

організаційного, економіко-фінансового та інших видів розвитку підприємства 

з врахуванням опору змінам. 

2. Розроблення рекомендацій зі зниження опору. 

Питання для самоперевірки 

1. Формування інноваційної організаційної культури. 

2. Оцінювання економічної ефективності варіантів технологічного,  

організаційного, економіко-фінансового та інших видів розвитку 

підприємства з урахуванням опору змінам.  

3. Оцінювання рівня опору змінам.  

4. Розроблення рекомендацій зі зниження опору  

Література: [2, с. 198-223; 6, с. 10-23]. 

 

Тема 7 Структурні зміни 

1. Сутність реструктуризації.  

2. Реструктуризація з позиції індивідуальних змін (модель Ноєра). 

3. Триступенева модель Курта Левіна. 

4. Причини реструктуризації. 

5. Критичні чинники успіху змін. 



 

6. Моніторинг та аналіз змін. 

7. Роль команд у процесі реструктуризації 

Питання для самоперевірки 

1. Основні етапи реструктуризації. 

2. Назвіть основні причини реструктуризації. 

3. Факторний аналіз змін. 

Література: [1–3; 4, с. 158-205]. 

 

Тема 8 Управління змінами у стратегічному розвитку організації. 

1. Інтеграційні процеси та зміни в організаціях. Причини об'єднання та 

поглинання.  

2. Стратегічне управління організацією в умовах швидких змін 

середовища. 

Питання для самоперевірки 

1. Висновки із досліджень вдалих і невдалих поглинань.  

2. Принципи поглинання та об’єднання для координаторів змін. 

Література: [1, с. 65-69, 70-72; 8, с. 147-187]. 

 

Тема 9 Зміни корпоративної культури 

1. Основні принципи успішної зміни корпоративної культури. 

2. Регулювання діяльності організації.  

3. Ребрендинг.  

4. Створення бренду працедавця. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке "культура"? 

2. Визначення поняття "корпоративна культура". 

3. Типології корпоративних культур. 

4.Особливості кланової, ієрархічної, ринкової та адхократичної 

корпоративних культур. 

5. Визначити учасників корпоративної культури організації. 



 

6. Структура корпоративної культури організації. 

7. Корпоративна культура як самоорганізаційна основа функціонування 

організації. 

8. Культура звільнення працівників. 

9. Формалізований механізм формування корпоративної культури. 

10. Інструменти Інформаційного впливу на працівників організації. 

11. Роль внутрішньофірмових політик. 

12.Роль неформальної організації в ефективності функціонування 

формальної організації. 

13. Значення місії у формуванні корпоративної культури організації. 

14. Роль музею організації у ретрансляції її корпоративної культури. 

15.Особливості впливу «позитивної» і «негативної» корпоративної 

культури на функціонування організації. 

16. Роль керівника у формуванні корпоративної культури організації. 

17. Способи нейтралізації негативних цінностей організації. 

18. Різниця між формальними і неформальними відносинами. 

19.Чому зростає значення корпоративної культури в управлінні 

персоналом? 

20. Місце теорії корпоративної культури у системі знань. 

Література: [3, с. 198-223; 4, с. 10-23]. 

 

Тема 10 Зміни на основі інформаційних технологій 

1. Схема документа, що містить стратегію розвитку інформаційних 

технологій. 

2. Зв’язок між цілями, напрямами розвитку, діями по створенню ІТ-

стратегії і вимірюваними характеристиками діяльності підприємства. 

3. Нові правила інформаційного суспільства. 

4. Характерні риси інформаційного суспільства. 

 

 



 

Питання для самоперевірки 

1. Чи є інформаційні технології регулярної темою обговорення на 

правлінні і як це підкріплено структурними заходами? 

2. Чи повідомляє керівництво про ті напрями діяльності, у яких необхідно 

провести вирівнювання з інформаційними технологіями? 

3. Чи поінформоване правління про потенційні конфлікти між функціями 

підрозділів підприємства і можливості  інформаційних технологій? 

4. Чи має правління свою точку зору щодо того, як і скільки підприємства 

інвестують в інформаційні технології порівняно з тим, як це роблять 

конкуренти? 

5. Чи сумірний рівень підзвітності керівника служби ІТ важливості 

інформаційних технологій для підприємства? 

6. Чи має правління чітку позицію щодо головних інвестицій в 

інформаційні технології з урахуванням ризиків і перспектив їх повернення? 

7. Чи отримує правління регулярні звіти про просування головних ІТ-

проектів? 

8. Чи регулярно правління обговорює ІТ-ризики, які загрожують 

підприємству? 

9. Чи переконане правління в тому, що існуючі ІТ-ресурси, 

інфраструктура і кваліфікація персоналу достатні для того, щоб забезпечити 

досягнення стратегічних цілей підприємства? 

10.Чи передбачає правління незалежні оцінки виконання цілей 

інформаційних технологій та стримування ІТ-ризиків? 

Література: [1, с. 150-196]. 

 

 



 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль  №1 

 

1. Природа виникнення змін. Сутність змін у природі та у відкритих соціально-

економічних системах (їх взаємозв’язок). 

2. Організаційна досконалість – основа організаційних змін. Основні складові 

організаційної досконалості  за Харінгтоном (процеси, проекти, зміни, знання, 

ресурси). 

3. Класифікація видів змін. 

4. Навчання та зміни. Особистість та зміни. 

5. Види компетентностей. 

6. Теорії навчання. Модель Д. Колба. Такскономія Блума. 

7. Біхевіористський, когнітивний, психодинамічний, гуманістично-динамічний 

підходи до змін. 

8. Управління своїми та чужими змінами. 

9. Розроблення індивідуальних планів управління поліпшення результатів 

роботи. 

10. Заходи перед початком та після ініціювання змін. 

11. Характеристика концепції організації, що навчається, як провідника змін. 

12. Поняття групи та переформування в команду. 

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

14. Способи ініціювання адаптації команд до організаційних змін. Етапи змін 

команд за Такманом. 

15. Основні стадії розвитку команд та їх характеристика. 

16. Типологія учасників команди за Белбіном. 

17. Пастки Біона. 

18. Проведення оцінювання стану організації та підготовка документів, що 

описують  бачення ключових чинників розвитку команди та організації 

загалом. 

19. Розроблення цілей з результатів роботи організації. 



 

20. Вивчення бажаних стандартів поведінки. 

21. Моделі та підходи до організаційних змін. 

22. Принципи роботи організації з використанням організаційних метафор, що 

характеризують сутність підходів до змін. 

23. Організація як машина, політична система, організм, потік і трансформація 

(метафори Гаррета Моргана до організаційних змін). 

24. Моделі змін (модель Льюіна, формула змін Бекхарда, модель узгодження  

Надлер – Тушмана, системна модель Сенге). Цикл змін за Коттером. 

25. Моделі організаційних перетворень. 

26. Умови, елементи та фактори ефективності організаційних перетворень. 

Реформування організації. 

27. Ефективне  лідерство. Матриця взаємозв’язків: метафора  організації та 

необхідний тип керівництва. 

28. Стилі та навички керівника змін. 

29. Менеджери та лідери: спільне та відмінне (за У. Беннісом). 

30. Характеристика «єднальних керівників» за Дж. Ліпман-Блюменом. 

31. Самоаналіз та внутрішні ресурси управлінця змінами.  

32. Емоційна  компетенція управлінця. 

 

Модуль  №  2 

 

1. Управління опором змінам. 

2. Формування інноваційної організаційної культури. 

3. Оцінювання економічної ефективності варіантів технологічного, 

організаційного, економіко-фінансового та інших видів розвитку підприємства 

з врахуванням опору змінам. 

4. Оцінювання рівня опору змінам. 

5. Розроблення рекомендацій зі зниження опору. 

6. Сутність реструктуризації.  

7. Реструктуризація з позиції індивідуальних змін (модель Ноєра). 



 

8. Триступенева модель Курта Левіна. 

9. Причини реструктуризації. 

10. Критичні чинники успіху змін. 

11. Моніторинг та аналіз змін. 

12. Роль команд в процесі реструктуризації. 

13. Стратегія інтенсивного зростання. 

14. Процеси диверсифікації. 

15. Інтеграційні процеси  та зміни в організаціях. 

16. Причини об’єднання та поглинання. 

17. Переваги та недоліки різних організаційних структур  та об’єднань. 

18. Висновки з досліджень  вдалих і невдалих поглинань. Принципи 

поглинання та об’єднання  для координаторів змін. 

19. Основні принципи  успішної корпоративної культури. 

20. Регулювання діяльності організації. 

21. Ребрендинг. Створення бренду працедавця. 

22. Стратегія та інформаційні технології. 

23. Стратегічна сітка Кеша для оцінювання інформаційних технологій в 

організації. 

24. Триступеневий підхід до управління змінами ІТ. 

25. Зміни процесів та корпоративної культури. 

26. Нові правила інформаційного суспільства. 
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