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ВСТУП 

 

Головне питання, з яким сьогодні стикаються підприємства й організації, 

– це ефективне управління змінами. В умовах динамічного ринку організації, 

щоб вижити, повинні швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища. 

Складність і швидкість змін перевіряють на ділі здатність менеджерів і 

працівників пристосовуватися до ситуації. Якщо в організації не виходить 

провести необхідні зміни, то їй доводиться платити за це дуже високу ціну.  

Відкритий і динамічний характер організації, суперечність цілей і 

діяльності її окремих підсистем породжує постійні потреби в змінах, інакше її 

здатність до виживання в динамічній обстановці ставиться під загрозу. Вимоги 

до змін надходять як зсередини компанії у вигляді потреб і очікувань 

працівників, так і ззовні у вигляді конкуренції, що посилюється, технологічних 

інновацій, нового законодавства, тиску соціальних чинників. Одні організації 

проводять зміни після того, як ці вимоги чинитимуть на них тиск, інші прагнуть 

передбачити появу подібного тиску і провести зміни в превентивному порядку.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Ділове адміністрування 

(Управління змінами)» є процес формування в студентів наукового світогляду і 

знань із технологій та методів управління змінами в організаціях. Навчальна  

дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної та правової  

підготовки студентів, вивчення курсів «Менеджмент і адміністрування», 

«Державне та регіональне управління», «Адміністративне право». 

Метою дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами)» є 

оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок із 

організації процесу управління змінами. 

Завданням вивчення дисципліни «Ділове адміністрування (Управління 

змінами)» є теоретична підготовка магістрів з питань: 

- розуміння сутності змін та природи їх виникнення; 
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- формування в студентів наукового світогляду і знань із технологій та 

методів управління змінами в організаціях; 

- вивчення особливостей функціонування організацій в умовах 

безперервних змін. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- теоретичні основи теорії і моделі організаційного розвитку; 

- про місце управління змінами в системі управлінських наук; 

- особливості формування організацій в умовах безперервних змін; 

- форми і методи проведення змін; 

- вимога до проведення ефективних організаційних змін; 

- основні функціональні області організації як об’єкту змін. 

уміти: 

- практично застосовувати методи проведення змін на підприємствах; 

- діагностувати недоліки організаційних процесів із застосуванням 

вивчених методів; 

- застосовувати вивчені технології проведення змін в організаціях. 

- володіти методами активного перетворення організаційних структур 

управління організацій; 

- володіти навичками змін внутрішньоорганізаційних зв’язків, 

вдосконалення бізнес-процесів. 

Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності 

самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу та 

засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок виконання завдань.  

На практичних заняттях студенти виконують запропоновані їм практичні 

завдання під керівництвом викладача після вивчення теоретичних питань, 

користуючись літературними джерелами та конспектом лекцій.  
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Теоретичні основи управління змінами  

Мета: знати сутність і теоретико-методологічні засади управління 

змінами, взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами; уміти визначати 

основні завдання управління змінами на сучасному етапі. 

Короткі теоретичні відомості 

Зміна – це змінювання, перехід, перетворення чогось у щось якісно інше, 

це заміна когось, чогось кимось, чимось іншим. 

Зміни у природі відбуваються під впливом: 

‒ внутрішніх природно закладених на генетичному рівні алгоритмів 

розвитку; при цьому характерна циклічність, яка забезпечує кровообіг в 

природі; 

‒ втручання людини (або інших живих істот) чи під впливом природних 

явищ. 

Зміни у відкритих соціально-економічних системах відбуваються під 

впливом: 

‒ чинників зовнішнього середовища; 

‒ чинників внутрішнього середовища; 

‒ творчої активної ініціативи людей. 

Будь-яка організація має бути здатною до організаційних змін щоб 

забезпечити своє виживання та розвиток.  

Є різні підходи до визначення організаційної досконалості. Зупинимось 

на теорії «П’яти стовпів організаційної досконалості» Дж. Харрігнгтона. За 

його визначенням організаційна досконалість проявляється в синергії 

ефективних процесів, проектів, раціональних змін, а також знань та ресурсів, 

що їх забезпечують. Концепція організаційної досконалості націлена на 

безперервні зміни організації, в процесі яких основна увага має приділятися 
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узгодженому управлінню п’ятьма ключовими складовими її діяльності. Кожен 

із стовпів досконалості організації сам по собі не представляє новизни. 

Сутність даної теорії полягає в тому, що має відбуватися обов’язкове одночасне 

управління всіма п’ятьма складовими.  

Усі зміни можна умовно поділити на зміни в природі і зміни у відкритих 

соціально-економічних системах. 

Залежно від сукупності та кількості людей виділяють такі зміни: 

‒ індивідуальні; 

‒ командні; 

‒ організаційні (корпоративні). 

Залежно від середовища впливу виділяють зміни, які відбуваються під 

впливом чинників внутрішнього та зовнішнього середовища. 

До змін, що відбуваються під впливом чинників внутрішнього 

середовища, відносять такі: 

‒ зміни мети організації; 

‒ зміни організаційної структури; 

‒ зміни завдань; 

‒ зміни технологій; 

‒ зміни персоналу; 

‒ ресурсні зміни. 

До змін, що відбуваються під впливом чинників зовнішнього середовища, 

відносять такі: 

‒ контрольовані організаційні зміни зовнішнього середовища (зміни 

споживачів, постачальників, законодавства під впливом лобіювання, залежної 

від підприємства інфраструктури); 

‒ неконтрольовані зміни (зміни конкурентів, законодавства, міжнародних 

подій та міжнародного оточення, державні політичні обставини, соціально-

культурні обставини). 

В навчальній та науковій літературі з менеджменту стосовно змін 
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наводяться різні види класифікацій. Якщо узагальнити позиції авторів, то 

можна представити такий перелік видів змін: 

‒ зміна цілей організації (у тому числі модифікація цілей); 

‒ зміни організаційної структури або структурні зміни (зміна сутності 

видів робіт, зміна відомчості шляхом перегрупування видів робіт між 

відділами, зміна ступеня централізації чи децентралізацій організацій); 

‒ зміни техніки і технології; 

‒ зміна можливостей або поведінки працівників (утворення груп, 

тренування сприйнятливості, аналіз взаємодії); 

‒ зміни в організаційній культурі. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Природа виникнення змін. 

2. Сутність змін у природі та у відкритих соціально-економічних 

системах (їх взаємозв’язок). 

3. Організаційна досконалість – основа організаційних змін. 

4. Основні складові організаційної досконалості за Харінгтоном (процеси, 

проекти, зміни, знання, ресурси). 

5. Класифікація видів змін. 

Теми рефератів 

1. Сутність та природа організаційних змін. 

2. Джерела змін: зовнішні та внутрішні. 

3. Політика змін та її основні принципи. 

4. Класифікація видів змін. 

Контрольні питання 

1. Що вивчає курс «Ділове адміністрування (Управління змінами)»? 

2. Завдання і мета курсу «Ділове адміністрування (Управління змінами)». 

3. Взаємозв’язок курсу «Ділове адміністрування (Управління змінами)» з 

іншими  навчальними дисциплінами. 
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4. Визначте специфічні чинники, що впливають на розвиток організації. 

5. Охарактеризуйте зміни в організації на різних рівнях. 

Література: [1, с. 8–32; 9, с. 152–158; 16, с. 41–68; 25, с. 15–41]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Індивідуальні зміни 

Мета: знати сутність індивідуальних змін та основні теорії навчання; 

уміти визначати особливості біхевіористичного, когнітивного, психологічного 

та гуманістично- психологічного підходів до змін. 

Короткі теоретичні відомості 

Навчання – це не лише процес отримання знань, але й застосування їх на 

практиці шляхом перетворення світу. В більшості сценаріїв змін необхідно 

навчитись чомусь новому, або пристосуватись до чогось, чи відмовитись від 

чогось. Особливість процесу навчання при здійсненні змін в організації полягає  

в тому, що потрібно навчати (перенавчати) вже дорослих людей, які мають 

базову освіту, зокрема професійну. 

Щоб зрозуміти специфіку навчання, розглянемо наступні теорії навчання: 

‒ «крива» навчання; 

‒ процес навчання з погляду гештальту; 

‒ модель (цикл) навчання Д. Колба; 

‒ таксономія Б.Блума. 

«Крива» навчання пояснює сутність змін, які відбуваються, коли ми 

навчаємось чомусь новому. Йдеться про те, що коли людина працює, маючи 

вже певні навички, вона має певний рівень продуктивності, який намагається 

підвищувати. Але, якщо людина стикається з новою ситуацією, при якій для неї 

незнайомі нові функції та процеси виконання операцій, то починає падати 

продуктивність. З часом хвилювання проходить, людина опановує нову 

ситуацію, нові навички роботи, в результаті її продуктивність починає 

підвищуватись. 
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Психологи гештальту вважають, що люди мають світосприйняття, в 

якому щось знаходиться на передньому плані, а щось на задньому. Наприклад, 

якщо більшість методів і прийомів роботи для вас знайомі, то вони знаходяться 

уже в сфері неусвідомленої компетентності (використовуються автоматично). 

Одночасно з тим існує неусвідомлена некомпетентність, тобто є методи і 

прийоми роботи, якими людина не володіє і не усвідомлює цього. З часом 

людина стикається з ситуацією, коли їй потрібні ці невідомі методи 

використовувати в роботі, і вона усвідомлює некомпетентність (стан 

усвідомленої некомпетентності). Після того, як людина оволодіє раніше 

невідомими їй методами роботи, в неї з’являється стан усвідомленої 

компетентності. І лише з часом, коли використання цих нових методів буде 

доведене до автоматизму, з’явиться знову стан неусвідомленої компетентності. 

Д. Колб розробив модель емпіричного навчання, яка показує сутність і 

стадії навчання. Ми вчимося через діяльність і мислення. Д. Колб розробив 

цикл отримання конкретного досвіду: 

‒ індивідуум здійснює щось (відбувається дія); 

‒ потім роздумує над своїм досвідом; 

‒ приходить до загального висновку; 

‒ планує зміни в своїй поведінці на майбутнє. 

Д. Колб вважав, що різні люди мають різний набір способів навчання: 

‒ дехто на практиці є дуже активним (активісти); 

‒ дехто спочатку подумає (мислителі); 

‒ дехто вивчить співвідношення, залежності, сутність (теоретики); 

‒ дехто з’ясує, як це все можна застосувати для себе (прагматик). 

Таксономія Б.Блума – це таксономія педагогічних цілей в пізнавальній 

сфері. Рівні навчальних цілей можна представити наступним чином: знання, 

розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка. 

Біхевіористичний підхід до змін полягає в зміні поведінки однієї людини 

іншою людиною за допомогою заохочення та покарання для досягнення 
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бажаних результатів. Якщо результат не досягнутий, то потрібен додатковий 

аналіз поведінки індивідуума. Необхідно заохочувати, щоб досягти потрібної 

поведінки і перешкоджати небажаним проявам. 

Когнітивний підхід базується на біхевіоризмі, але поведінка 

розглядається в контексті переконань, при цьому більша увага приділяється 

результатам. Спеціалістів в когнітивній психології цікавила здатність людини 

вирішувати проблеми. Вони вивчали мозкові процеси, які не враховувались 

біхевіористами. Емоції і проблеми є результатом способу нашого мислення. 

Люди реагують на ситуацію певним чином, залежно від того, як вони її 

оцінюють. Якщо змінити свій процес мислення, то можна змінити свою 

реакцію. 

Психодинамічний підхід веде до розуміння і звернення до внутрішнього 

світу людини. Це особливо важливо, коли люди переживають занадто 

хворобливі (болючі) зміни. Психодинаміка ґрунтується на тому, що при 

зіткненні із зовнішніми змінами людина переживає багато внутрішніх 

психологічних станів. Зміни призводять до деякої психологічної драми людини. 

Якщо людина знаходиться при цьому в групі, то усі етапи змін проходять з 

меншими душевними травмами. 

Кублер-Росс досліджувала різні психологічні стани, які переживали 

смертельно хворі пацієнти, поки вони не примирились зі своєю участю. Вона 

помітила, що при цьому вони проходять п’ять стадій примирення: заперечення, 

злість або гнів, торг, депресія, прийняття. 

В подальшому дослідники в галузі медицини та менеджменту, зокрема 

Адамс, Хейес і Хопсон доопрацювали модель Кублер-Росс і добавили ще 

декіька стадій з урахуванням того, що індивідуальні зміни відбуваються не з 

фатально хворими людьми, а з працівниками в організації. При цьому 

добавлено ще три стадії: експериментування, відкриття та інтеграція. 

Експериментування. Після заглиблення в себе приходить думка, що може 

варто поцікавитись тим, що пов’язано зі змінами.  
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Відкриття. Людина входить в новий змінений світ і робить відкриття, що 

не все так погано, як вона собі уявляла, тому вона переходить до наступної 

стадії. 

Інтеграція. Це процес злиття, поєднання з новими умовами, з новим 

зміненим світом. 

Вірджинія Сатир розробила власну модель, спостерігаючи як окремі 

люди переживають різні зміни. Особливість моделі – вона містить не лише 

стадії, але й два ключових моменти, які стосуються або просувають на новий 

рівень досвід індивідуума,а саме: чужорідний елемент і трансформаційна ідея. 

Психодинамічний підхід корисний для менеджерів, що мають справу з 

реакцією персоналу на зміни. Дані моделі пояснюють реакції та поведінку 

людей. Гуманістично-психологічний підхід до змін включає в себе поняття 

попередніх трьох підходів, а також нові ідеї. Гуманістична психологія базується 

на вірі в розвиток і зростання, на максимізації потенціалу. Акцент роблять на 

здоровому розвитку, аутентичних відносинах і здоровій організації. 

Маслоу з’ясовував, що робить людей творчими, співчутливими, 

невимушеними і дозволяє жити повним життям. Вивчаючи людей, які виявляли 

дані якості, він сформував теорію мотивації, яку назвав ієрархією потреб. 

Маслоу вважав, що людям притаманне вроджене бажання рости і 

розвиватися. Але, щоб досягти самореалізації, необхідно задовольнити деякі 

потреби. Поки не будуть задоволені потреби нижчого рівня, індивідуум не 

зацікавиться потребами вищого рівня. Перші чотири рівні потреб є 

дефіцитними – тобто їх незадоволення мотивує індивідуума на досягнення 

певних цілей. 

К. Роджерс – один із засновників гуманістичного підходу, він описував 

стадії, через які людина проходить на шляху до становлення особистості. Його 

роботи базуються переважно на спостереженнях в галузі психотерапії.  

Три основні умови успіху за К. Роджерсом: 

1. Щирість та узгодженість. Роджерс довів, що чим більш щирі і 
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узгоджені відносини, тим більша ймовірність зміни особистості клієнта 

(співробітника). 

2. Безумовне позитивне ставлення. Йдеться про справжнє бажання 

вислухати клієнта (співробітника) і сприйняти будь-які його почуття. Які б 

емоції клієнт (співробітник) не мав: гнів, страх, ненависть – все в нього в 

порядку. За емоціями криється нормальна людина. 

3. Розуміння і співпереживання. Необхідно показати клієнту 

(співробітнику), що ви сприймаєте його почуття і думки. 

Гештальт-терапія виникла з теорії Фріца Перлса, якого цікавили 

психологічні стани «тут і тепер». Перлс вважав, що складнощі нинішнього дня 

у людини виникають через те, як вона діє в даних обставинах. 

Сутність підходу: 

‒ консультант, що використовує гештальт-терапію, в першу чергу 

повинен сказати клієнтам, що вони самі перешкоджають собі в досягненні 

цілей; 

‒ спеціалісти цього методу використовують цикл, щоб зафіксувати, як 

індивідууми і групи виражають свої бажання в діях або, найчастіше, як вони 

блокують завершення циклу. 

Найбільш ефективний засіб визначення типу особистості – це типологія 

(модель) особистості Майєрс-Бріггс (МВТІ). МВТІ визначає вісім різних типів-

станів особистості в певні моменти, з яких створюється індивідуальна 

комбінація. Вісім характеристик типів особистості можна представити такими 

парами: 

1. Джерело енергії: 

‒ екстраверсія (Е) – енергія черпається із зовнішнього світу, задач і 

об’єктів; 

‒ інтроверсія (І) – енергія черпається з внутрішнього світу, думок, 

почуттів. 

2. Центр уваги і способи отримання інформації: 
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‒ відчуття (В) – пов’язані з п’ятьма відчуттями, теперішнім і минулим; 

‒ інтуїція (Ін) – пов’язана з можливостями і моделями, з майбутнім. 

3. Способи прийняття рішень: 

‒ мислення (М) – рішення приймаються об’єктивно і логічно на основі 

розуміння вірного і невірного; 

‒ почуття (П) – прийняття рішень на основі особистих цінностей. 

4. Стиль життя індивідуума: 

‒ судження (С) – життя в передбачуваному і впорядкованому світі; 

‒ сприйняття (Сп) – життя в більш гнучкому і стихійному світі, де 

відкриті варіанти вибору і рішення не приймаються до останнього моменту. 

Е. Шайн  (модель трансформаційних змін) вважає, що зміни проходять 

три стадії: 

1. Розморожування. Створення мотивів до змін. На цій стадії 

відбувається спочатку «відкидання» змін, виникає тривога, пов’язана з 

виживанням, або вина, створюється психологічна безпека для подолання 

тривоги, пов’язаної з навчанням. 

2. Засвоєння нових концепцій і нових значень старих концепцій. 

Відбувається імітація та ідентифікація моделей для копіювання чи 

наслідування,  здійснюється пошук рішень шляхом використання методу проб 

та помилок. 

3. Повторне заморожування. Засвоєння нових концепцій і значень. 

Відбувається злиття нових концепцій і значень з уявленням про самого себе, 

злиття з поточними відносинами. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Навчання та зміни. 

2. Особа і зміни. 

3. Види компетентностей. 

4. Біхевіористичний, когнітивний, психологічний, гуманістично- 
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психологічний підходи до змін. 

5. Цикл втручань у процес змін. Модель Д. Колба. Таксономія Блума. 

Теми рефератів 

1. Розроблення індивідуальних планів управління поліпшенням 

результатів роботи. 

2. Заходи перед початком та після ініціювання змін. 

3. Характеристика концепції організації, що навчається, як провідника 

змін. 

4. Теорії навчання. 

Контрольні питання 

1. Визначте сутність індивідуальних змін. 

2. Обґрунтуйте значення навчання у здійсненні індивідуальних змін. 

3. Визначте сутність біхевіористичного, когнітивного, психодинамічного, 

гуманістично-психологічниого підходів до змін та обґрунтуйте їх ефективність 

та доцільність для різних психологічних типів особистості. 

4. Опишіть індивідуальні зміни в організації. 

5. Охарактеризуйте різні моделі навчання та їх ефективність.  

Література: [7, с. 48–67; 8, с. 18–24; 16, с. 38–68; 25, с. 25–47]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Командні зміни 

Мета: знати сутність командних змін та способи ініціювання адаптації 

команди до організаційних змін; уміти визначати основні стадії розвитку 

команд та їх характеристику. 

Короткі теоретичні відомості 

Група – це деяка кількість людей, які взаємодіють один з одним, 

психологічно усвідомлюють один одного і сприймають себе як групу. 

Команда – це зібрання двох або більше людей, які взаємозалежно і 

адаптивно взаємодіють для досягнення певних спільних і значимих цілей. 
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Команда необхідна, коли є великий обсяг взаємопов’язаних робіт, або 

коли задача занадто складна для розуміння однієї людини. 

Кейсі вважає, що існує чіткий зв’язок між рівнем невизначеності задачі 

(РНЗ) і ступенем необхідності командної роботи (СНКР): чим вищий РНЗ, тим 

більший СНКР. При цьому необхідно розрізняти визначені і менш визначені 

(невизначені) задачі та рішення. 

Розглянемо основні типи команд: 

‒ робоча команда, у тому числі самокерована команда; 

‒ паралельна команда; 

‒ проектна команда; 

‒ матрична команда; 

‒ віртуальна команда; 

‒ мережева команда; 

‒ управлінська команда; 

‒ команда змін. 

Робоча команда. В організаціях більшість людей є членами робочих 

команд. В таких командах одна людина здійснює керівництво і є 

відповідальною за поставки, послуги чи роботи. Дані команди є відносно 

стійкими щодо цілей, процесів та складу. Їх задача – підтримка проектів і 

управління ними за допомогою комбінації існуючих процесів на основі 

оперативної стратегії. Такі команди є частиною звичайної ієрархічної 

структури. 

Самокерована команда. Це підвид робочої команди, який 

характеризується такими ж властивостями, але без менеджера або куратора. 

Зазвичай керівництво здійснюється колективно або розподільчо (рішення 

приймають окремі особи). Найчастіше такі команди зустрічаються в обробній 

промисловості, де акцентується увага на доставці товару або послуги. 

Паралельна команда. Паралельні команди створюються на певний термін 

і використовуються з метою, яка відрізняється від управління звичайним 
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бізнесом. Їх найчастіше використовують для консультацій, вони мають 

обмежену владу. Паралельні команди не входять в традиційну ієрархію 

управління, а управляються послідовно або паралельно цій структурі. Вони не 

обов’язково несуть відповідальність за впровадження змін, але часто сприяють 

управлінню змінами. Прикладами паралельних команд можуть бути такі: 

‒ команда, утворена для покращання якості; 

‒ команда для усунення проблеми або прийняття рішень, що не 

стосуються звичайних процесів управління; 

‒ команда для допомоги співробітникам; 

‒ команди, пов’язані з іншою метою. 

Проектна команда. Створюється для виконання конкретного проекту, має 

обмежений термін існування і ясні цілі. Це команда з перехресною 

функціональністю, тобто вона складається із співробітників з різними 

функціями. Залежно від масштабу проекту люди працюють в команді на 

постійній або на тимчасовій основі. Як правило є менеджер проекту та спонсор 

проекту (топ-менеджер). Проектні команди безпосередньо пов’язані з 

внесенням змін. 

Матрична команда. Зазвичай зустрічається в організаціях, якими 

управляють відповідно до проектів. При цьому організації необхідно виконати 

ряд проектів, щоб досягти поставлених цілей. Для кожного проекту є окремий 

менеджер, але члени команди зібрані з функціональних підрозділів організації. 

Члени команди підзвітні і менеджерам проекту, і своїм функціональним 

керівникам. Тобто має бути баланс влади між проектами і функціями. 

Віртуальна команда. Ця команда не локалізована в одному місці 

(наприклад, команда з продажів). Члени такої команди зустрічаються рідко, або 

взагалі не зустрічаються. Це групи географічно або організаційно розподілених 

співробітників, які спілкуються за допомогою телекомунікаційних та 

інформаційних технологій для виконання задач організації. Перевага 

віртуальних команд полягає в тому, що організація може кинути на завдання 
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кращих професіоналів, де б вони не знаходились. Незручність таких команд – 

значні відстані між членами команди, вони знаходяться в різних часових зонах, 

країнах, континентах і культурах. Це ускладнює спільну роботу, яка потрібна 

при вирішенні складних задач.  

Мережева команда. Такі команди використовують національні, 

міжнародні і всесвітні організації для того, щоб згуртувати колектив, а також 

для розповсюдження знань з одного відділу по всій організації. На перший 

погляд віртуальні і мережеві команди можна було б об’єднати в одну 

категорію. Але мережеві команди схожі на паралельні, оскільки їх мета – не 

звичайна бізнес-задача, а підвищення стійкості і працездатності організації 

шляхом збільшення обсягу знань.  

Управлінська команда. Несе повну відповідальність за діяльність. Є 

центром для переведення вищих цілей організації в конкретні задачі різних 

підрозділів. Вона дещо схожа на робочі команди, оскільки виконує плани дій, 

але вона значно частіше вносить зміни. Старша управлінська команда витрачає 

менше часу на звичайні бізнес-задачі і більше – на програму змін. Члени такої 

команди відповідають за загальний успіх або провал компанії, тобто несуть 

колективну відповідальність за керівництво. Старша управлінська команда 

звітує перед  власниками, акціонерами, політиками тощо.  

Команда змін. Вона створюється, коли з’являється необхідність 

запланованих або не запланованих змін. Командою змін може бути: 

‒ старша управлінська команда, відповідальна за управління і зміни; 

‒ спеціальна проектна команда, створена для впровадження змін; 

‒ паралельна команда, вбудована в структуру організації як провідник 

для зворотного зв’язку. Цей тип команди є важливим для забезпечення процесу 

змін. 

За допомогою досліджень М. Болбіна з’ясуємо, з яких типів особистості 

формуються найбільш ефективні команди. Белбін виділив такі ролі: 

‒ голова (очільник) – координує роботу команди в досягненні цілей, 
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використовуючи спілкування і навички співробітників; орієнтований на людей; 

‒ формувальник – орієнтується на досягнення цілі, намагається надати 

форму і структуру напрямкові команди, використовує ентузіазм і ініціативу; 

‒ новатор – генерує ідеї для команди за допомогою уяви і знань, не 

вдаючись в деталі; 

‒ контролер (оцінювач) – бачить просування справи загалом; накопичує 

інформацію, порівнює її, інтерпретує та оцінює динаміку; 

‒ виконавець – прагматик, може втілювати ідеї на практиці, прагне до 

стабільності та встановленого курсу діяльності; 

‒ дослідник ресурсів – здатний забезпечити доступність необхідних 

ресурсів за допомогою своїх зв’язків, а також міжособистісного спілкування і 

позитивного настрою; 

‒ командний гравець – зосереджений на успішності команди; здатний 

побачити, винести на обговорення і обдумати сигнали командної динаміки, 

провести команду через складну емоційну ситуацію; 

‒ той, що завершує роботу – працює, щоб вчасно встигнути, дуже 

уважний до деталей і дисциплінований в підході до вирішення задач. 

В команді повинно бути якомога більше типів, вказаних Белбіном. В 

різних командах необхідні різні ролі. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Поняття групи та переформування її в команду. 

2. Типи корпоративних команд. 

3. Вплив індивідуумів на динаміку команди. 

4. Способи ініціювання адаптації команди до організаційних змін. 

5. Основні стадії розвитку команд та їх характеристика. 

Теми рефератів 

1. Етапи змін команд за Такманом. 

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

4. Проведення оцінювання стану організації та підготування документів, 

що описують бачення ключових чинників розвитку команди та організації 

загалом. 

5. Розроблення цілей з результатів роботи організації. 

6. Визначення бажаних стандартів поведінки команди та організації. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте сутність командних змін. 

2. Надайте загальну характеристику команд. 

3. Дайте оцінку спільним та відмінним рисам між групою та командою. 

4. Назвіть типи команд в організації. 

5. Назвіть особливості, якими відрізняється ефективна команда. 

6. Опишіть модель ефективної команди. 

Література: [7, с. 25–47; 8, с. 137–154; 17, с. 341–396; 21, с. 151–178; 25, 

с. 82–90; 27, с. 287–291]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Організаційні зміни 

Мета: знати сутність організаційних змін та принципи роботи організації 

з використанням організаційних метафор; уміти пристосовувати метафори 

Гаррета Моргана до організаційних змін. 

Короткі теоретичні відомості 

Залежно від досвіду та освіти люди кожен по-своєму бачать принципи 

роботи організації. Організаційні метафори – це різні бачення, погляди або 

точки зору на процес роботи в організації. 

В 1986 р. вийшла в світ робота Гаретта Моргана про організаційні 

метафори. Він виділяє таких сім організаційних метафор: 

‒ машини; 

‒ політичні системи; 
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‒ організми; 

‒ потік і трансформація; 

‒ мозок; 

‒ культура; 

‒ душевна в’язниця. 

Розглянемо сутність окремих організаційних метафор.  

Метафора 1: «Машини» є найбільш розповсюдженою. Сутність 

метафори: організація – це раціональне підприємство, яке побудоване та 

структуроване для досягнення певних цілей. Відбуваються певні операції. 

Задана структура і ролі. Ефективно виконуються функції (працюють деталі 

машин). Працівники все виконують згідно визначених процедур і стандартів. 

Це є механістичний погляд, який змушує менеджерів управляти 

організацією як машиною. Обмеження даної метафори: даний підхід достатній 

при незначних змінах, а у випадку значних змін – організація з таким підходом 

з ними не справиться. 

Метафора 2: «Політичні системи» – проводиться паралель між 

принципами роботи організації і політичними установками. Зокрема, стан 

організації, а саме – стиль управління, можна описати як демократію, 

автократію або навіть анархію. Ця метафора можлива, оскільки відображає 

значну роль влади, протилежних інтересів і конфліктів в житті організації. 

Обмеження даного підходу: виключне застосування лише цього підходу 

може призвести до політичної війни в організації. 

Метафора 3: «Організми» – організація розглядається як жива, здатна до 

пристосування система. Підкреслюється необхідність вивчення середовища і 

здорового пристосування до зовнішнього світу. Головні складові метафори: 

індивідуальне, групове та організаційне здоров’я. Якщо задовольняються 

соціальні потреби і враховуються потреби навколишнього середовища, то існує 

висока ймовірність адаптивного функціонування всієї системи. 

Метафора 4: «Потік і трансформація» – цей підхід використовує поняття 
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складності, хаосу і парадоксу. Порядок природнім шляхом з’являється з хаосу. 

Організація – це частина навколишнього середовища, це не окрема система, яка 

адаптується до навколишнього середовища, а це лише частина потоку зі 

здатністю до самоорганізації, зміни і самооновлення. Ця метафора дає 

розуміння того, як відбуваються зміни в неспокійному світі. Вважається, що 

менеджери зможуть підштовхувати і формувати процес, але не зможуть 

контролювати зміни. 

К. Левін запропонував свою точку зору на загальний процес внесення 

змін, яка має назву трьохступенева модель К. Левіна. 

Сутність даної моделі – організаційні зміни проходять три ступені: 

1. «Розморожування» нинішнього стану, тобто визначення існуючої 

ситуації, виділення рушійних сил і сил опору, опис кінцевого стану. 

2. «Рух» до нового стану через участь і залучення співробітників. 

3. Стабілізація і «заморожування» нового стану за допомогою 

визначення політики, винагород за успіх і встановлення нових стандартів. 

В трьохступеневій моделі К. Левін використовує метафору «організм», 

яка включає поняття гомеостазу – це намагання організації підтримувати 

рівновагу у відповідь на руйнівні дії. Тобто організація має природну 

схильність повертатися до початкового стабільного стану.  

Коттер розробив модель організаційних змін, в якій використовував такі 

метафори: машина, політична система, організм. Ця модель представлена як 

вісім кроків Коттера: 

Крок перший. Розвинути відчуття крайньої необхідності. 

Крок другий. Сформувати імперативну (спрямовуючу) коаліцію.  

Крок третій. Створити образ. 

Крок четвертий. Розповсюдити образ. 

Крок п’ятий. Дати можливість оточуючим діяти відповідно до образу. 

Крок шостий. Спланувати і добитися короткотривалих перемог. 

Крок сьомий. Зміцнити зміни і ввести нові. 
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Крок восьмий. Затвердити нові підходи. 

Модель узгодження Надлера і Тушмана пояснює динаміку подій в 

організації під час реформ. Вона ґрунтується на уявленні про організацію як 

про сукупність взаємодіючих підсистем, які досліджують і виявляють зміни у 

зовнішньому середовищі. Ця модель відноситься до школи відкритих систем, 

де організацію порівнюють з організмом. Тут також використовується і 

політична метафора, оскільки однією із підсистем є неформальна організація. 

Згідно моделі організація складається з чотирьох взаємозалежних 

підсистем: 

‒ робота – щоденні обов’язки працівників; тут уточнюється форма 

процесу і сутність роботи, вплив на працівників і доступні види винагород; 

‒ люди – навички і характеристики працівників, їх очікування, вихідні 

дані; 

‒ формальна організація – структура, системи і політика компанії; 

принципи організації роботи; 

‒ неформальна організація – незаплановані, неписані правила; влада, 

вплив, цінності і норми, що з’являються з часом. 

Системна модель Сенге рекомендована для змін, які можна постійно 

підтримувати. Сенге зазначає, що зміни не завжди закінчуються бажаним 

результатом. Причина цього – в наявності мільярдів «балансуючих процесів» 

або сил гомеостазу, які намагаються зберегти початковий стан організації. 

В своїй моделі Сенге використовує такі організаційні метафори: 

політична система, організм, потік і трансформація. 

Підхід Сенге відрізняється від інших тим, що він цікавиться 

довготривалими питаннями підкріплення і оновлення організаційних змін, а 

інші теорії зосереджені, як правило, лише на ранніх стадіях змін. Керівні 

принципи Сенге: 

‒ починайте з малого; 

‒ поступово набирайте обороти; 
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‒ не плануйте все завчасно; 

‒ очікуйте проблем – навряд чи все піде гладко. 

Модель Сенге передбачає дослідження проблем впровадження, 

підтримки, перероблення і нового осмислення змін. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

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

узгодження Надлер–Тушмана, системна модель Сенге). 

2. Цикл змін за Коттером. 

3. Моделі організаційних перетворень.   

4. Можливості розвитку малих і великих організацій. 

Теми рефератів 

1. Аналіз етапів однієї з організаційних змін в організації. 

2. Організаційні та поведінкові чинники в забезпеченні організаційних 

змін. 

3. Організація впровадження змін в організації. 

4. Визначення бажаних стандартів поведінки команди та організації. 

5. Організація як машина, політична система, організм, потік і 

трансформація (метафори Гаррета Моргана до організаційних змін). 

6. Умови, елементи та фактори ефективності організаційних перетворень. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте сутність організаційних змін. 

2. Опишіть класифікацію організаційних змін. 

3. Опишіть принципи підходів до змін в організаціях з використанням 

організаційних метафор. 

4. Охарактеризуйте підходи до змін та розроблені на їх основі моделі. 

Література: [7, с. 48–58; 8, с. 22–37; 11, с. 25–39; 20, с. 57–67; 25, с. 22–

30; 26, с. 19–26]. 
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Практичне заняття № 5 

Тема. Роль керівництва в управлінні змінами 

Мета: знати сутність ефективного лідерства та спільні й відмінні риси 

менеджерів і лідерів; уміти визначати підходи до виділення стилів управління. 

Короткі теоретичні відомості 

Існують різні погляди на роль керівника в організаційних змінах залежно 

від метафори організації. Згідно механістичного підходу керівник знаходиться 

на верхівці організації, встановлює її цілі, слідкує за їх досягненням. Згідно 

«політичної системи» керівник має стати значимою фігурою впливової коаліції 

(яка залучає прибічників) розповсюджуючи впевнений та привабливий образ, а 

також шляхом переговорів і торгів. Згідно «організму» головний обов’язок 

керівника – навчати, наставляти, консультувати. Згідно «потоку і 

трансформації» керівник допомагає появі змін. 

Сенге підтримує різнорідне або розосереджене керівництво і визначає три 

основних типи лідерів в організаційній системі. 

Сутність розосередженого керівництва: не можуть один – два чоловіки 

(топ-менеджери) забезпечити здійснення змін. Для фундаментальних змін має 

бути співтовариство взаємопов’язаних керівників всередині організації, де 

кожний виконує свою роль. 

Три основних типи лідерів. Сенге виділяє три важливих взаємопов’язаних 

типи: 

‒ адміністратори на місцях – працюють з клієнтами та своїми командами, 

управляють ключовими процесами, забезпечують інфраструктуру (зв’язки) для 

змін; 

‒ виконавчі директори – це члени керуючої ради, вони не є ініціаторами 

змін, вони відповідають за утворення сприятливого середовища для змін і 

створення інфраструктури для оцінок і винагород, а також за навчання і 

спостереження за менеджерами на місцях, за демонстрацію на власному 

прикладі відданості задачі і корпоративним цінностям; 
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‒ мережеві керівники – працюють на межі між проектними групами, 

функціями і командами; вони є провідниками, радниками, активними 

помічниками, пошуковцями, працюють з першим типом менеджерів і 

допомагають їм. 

М.-Б. О’Ніл, підтримуючи ідею Сенге про співтовариство керівників, 

виділяє чотири ключові ролі для успішних змін: спонсор, виконавець, адвокат, 

агент. Зазвичай в більшості організацій здійснюється так зване адаптивне 

керівництво. На сьогодні існують різні точки зору щодо стилю керівництва, а 

саме йдеться про необхідність ефективного лідерства, а також єднального 

керівництва. 

Дж. Ліпман-Блюмен вважає спірною необхідність ефективного лідерства, 

оскільки керівники повинні бачити зв’язок між різними людьми, ідеями і 

інститутами навіть тоді, коли цього не бачать самі зацікавлені сторони. Тобто 

керівники повинні встановлювати зв’язки, а не створювати образ. 

Гоулман виділяє шість стилів керівництва для будь-якої ситуації. В 

основі шести стилів лежить дослідження емоційного інтелекту, в якому 

визначаються навички успішного лідера. Гоулман намагався віднайти зв’язок 

між емоційним інтелектом і результатами бізнесу. Взяті окремо ці шість стилів 

можуть впливати на організацію як позитивно, так і негативно. Тому Гоулман 

визначає ситуації, в яких буде ефективний кожен із стилів: 

1. Примушення – використовується рідко, при виникненні кризи. Це дієий 

засіб у випадках, коли необхідно швидко ввести зміни. При надлишковому 

застосуванні викликає стрес і недовіру (побічні ефекти). 

2. Авторитаризм – корисний, якщо необхідний розворот на 180
0
, а 

керівник є ентузіастом і викликає довіру. Це стиль ефективного лідерства. 

Підхід доцільний, якщо працівники поважають керівника.  

3. Залучення – стиль допомагає відновити розірвані стосунки і викликати 

довіру. Корисний, коли безвихідна ситуація і люди важко засвоюють зміни. 

Якщо визначені напрямки і є вже певні досягнення в перетвореннях, то цей 
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стиль необхідно використовувати разом з іншими стилями. 

4. Демократія – ефективний засіб, коли команда розуміє ситуацію краще, 

ніж керівник. Співробітники мають можливість висувати свої ідеї і плани.  

5. Задавання тону – використовується в компетентних командах з 

високою мотивацією. Сам по собі стиль не служить досягненню високих 

результатів. Зловживання ним призводить до виснаження персоналу, якщо він 

не розуміє куди рухатись і не отримує винагороду.  

6. Навчання – підходить, якщо співробітники повинні засвоїти нові 

знання в процесі змін. 

Самоаналіз і внутрішні ресурси – це ключовий чинник успішного 

керівництва. Бенніс, говорячи про роль самоаналізу, підкреслює необхідність 

пізнати себе перш, ніж стати лідером. Щоб управляти своїм життям, необхідно 

його зрозуміти, зробити самого себе, а не опиратися лише на досвід. 

Бенніс перераховує чотири моменти самоаналізу: 

1. Будь сам собі учителем. 

2. Приймай відповідальність на себе і нікого не звинувачуй. 

3. Людина в змозі навчитись всьому, чого захоче. 

4. Справжнє розуміння приходить після роздумів над досвідом. 

Вісім характеристик принцип-центричного керівника С. Кові                  

(це принципи і норми для розвитку у лідера позитивного мислення): 

‒ постійно навчаються; 

‒ орієнтовані на послуги; 

‒ випромінюють позитивну енергію; 

‒ вірять в інших людей; 

‒ ведуть врівноважений спосіб життя; 

‒ розуміють життя як пригоду; 

‒ співпрацюють з оточуючими; 

‒ прагнуть до досконалості усіх сторін особистості (фізичної, розумової, 

емоційної і духовної). 
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Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

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 Уореном Беннісом). 

Теми рефератів 

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

2. Самоаналіз та внутрішні ресурси управлінця змінами. 

3. Емоційна компетенція керівника. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте основні якості лідерів зі змін. 

2. Проаналізуйте детермінанти ефективності менеджера як лідера зі змін: 

особистість лідера, загальну ситуацію, стиль лідерства і управління. 

3. Визначте роль керівництва в управлінні змінами. 

4. Охарактеризуйте підходи до виділення стилів управління: підхід з 

точки зору особистих якостей, поведінковий підхід, ситуативний підхід. 

Література: [7, с. 59–69; 8, с.117–138; 11, с. 11–18; 12, с. 25–81;               

19, с. 155–156]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми 

управління опором змінам 

Мета: знати причини виникнення опору змінам та методи подолання 

опору; уміти формувати інноваційну організаційну культуру та розробляти 

модель управління опором змінам. 

Короткі теоретичні відомості 

Під організаційними змінами розуміють процес перетворення одного або 
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декількох елементів організації з одного стану в інший. 

Категорія «організаційні зміни» розмежовується на три інші: 

1. удосконалення; 

2. організаційний розвиток; 

3. реорганізація. 

Головна відмінність між цими поняттями – це глибина змін, що 

здійснюються в системі управління. 

Удосконалення – це процес підвищення ефективності одного з елементів 

організації.  

Під організаційним розвитком розуміють процес переходу усіх елементів 

організації з одного якісного рівня на інший. Організаційний розвиток – це 

довготермінова робота в організації щодо удосконалення процесів вирішення 

проблем і оновлення.  

Реорганізація пов’язана із руйнуванням існуючої управлінської системи, 

переглядом основних цілей, цінностей та стереотипів виконання роботи. Ці 

зміни є стосуються всієї системи управління: функціональна будова, діяльність, 

цілі, технологія, кадри тощо. 

Виділяють такі види реорганізації підприємства: злиття; приєднання; 

поділ; виокремлення; перетворення; скорочення; перепрофілювання. 

Ряд авторів виділяють ще один вид змін – реінжиніринг. Реінжиніринг – 

це фундаментальне переосмислення та радикальне перепроектування ділових 

процесів для досягнення різких, стрибкоподібних покращень у вирішальних 

показниках діяльності організації, таких як вартість, якість, сервіс, темпи. 

Об’єктом реінжинірингу є не окремі виробничі функції, а процеси. Під 

останніми розуміють роботу співробітників організації від початку до 

завершення у вигляді конкретних кінцевих результатів. На відміну від функцій 

процеси проходять крізь межі різних підрозділів підприємства. 

Лері Грейнер розробив модель процесу успішного управління 

організаційними змінами, який складається з шести етапів. 
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Етап 1. Тиск і спонукання. Цей етап полягає в тому, що керівництво 

повинно усвідомити необхідність змін.  

Етап 2. Посередництво і переорієнтація уваги. Хоча керівництво і може 

відчути необхідність змін, воно може не зуміти зробити точний аналіз проблем 

і провести зміни належним чином. 

Етап 3. Діагностика і усвідомлення. На цьому етапі керівництво збирає 

відповідну інформацію, визначає справжні причини виникнення проблем, які 

потребують змін існуючого стану.  

Етап 4. Знаходження нового рішення і зобов’язання по його виконанню. 

Після того , як визнано існування проблеми, керівництво шукає спосіб 

виправлення ситуації.  

Етап 5. Експеримент і виявлення. Організація рідко бере на себе ризик 

здійснювати великі зміни одразу.  

Етап 6. Підкріплення і згода. На останньому етапі необхідно мотивувати 

людей, щоб вони прийняли ці зміни. Цього можна досягти, переконуючи 

підлеглих, що зміни вигідні як організації, так і їм особисто.  

Мескон А. виділяє наступні чинники, що ускладнюють проведення 

організаційних змін: 

а) невизначеність. Людина може негативно реагувати на зміни лише тому, 

що не знає, які будуть наслідки. Коли людина підозрює загрозу своїй 

захищеності, вона реагує свідомо чи несвідомо, виражаючи своє негативне 

відношення до змін або проявляє дисфункціональну поведінку в період 

здійснення змін; 

б) відчуття втрати. Людина відчуває, що зміни призведуть до особистих 

втрат, тобто до меншого ступеня задоволення якоїсь потреби; 

в) переконання, що для організації зміни не є необхідними або бажаними. 

Люди можуть думати, що зміни, які плануються, не вирішать проблем, а тільки 

додадуть їх. 

В літературі пропонуються також наступні чинники: 
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а) егоїзм – працівники чинять опір змінам з остраху втратити те, що вони 

цінять. Наприклад, втрата влади, престижу, відповідно можливостей, свободи 

прийняття рішень, дружніх зв’язків тощо; 

б) непорозуміння – люди чинять опір, не розуміючи до кінця, чому 

відбуваються зміни і в чому їх сенс. Непорозуміння виникає, якщо відсутня 

довіра між ініціаторами змін, і тими, на кого вони поширюються; 

в) рівні оцінки ситуації – ініціатори змін вважають зміни необхідними, а 

ті, на кого впливають ці зміни, вважають їх і витрати коштів на них 

непотрібими. 

У ставленні до організаційних змін працівників організації поділяють на 

групи: 

‒ інноватори. Перебувають у тісному контакті з організаційним 

середовищем і готові з певним ризиком розробляти, пропонувати й 

випробовувати, перевіряти ідеї; 

‒ працівники, які дуже швидко сприймають нововведення. Попри те, їм 

потрібен певний час для роздумів; 

‒ працівники зі швидким сприйняттям. Вони сприймають нововведення 

порівняно швидко, але тільки тоді, коли опиняються в ролі керівників; 

‒ працівники, які повільно сприймають нововведення. Як правило, вони 

приймають нововведення тільки під тиском думки більшості працівників; 

‒ працівники із дуже загальмованим сприйняттям. Не погоджуються з 

нововведеннями і визнають їх тільки тоді, коли вони стають традицією. 

Ставлення до організаційних змін (згода або незгода на їх прийняття) 

залежить від відносної вигідності, сумісності, складності змін. Відносна 

вигідність організаційних змін – це ступінь вигідності пропонованих змін 

порівняно з існуючою організацією, а також ступінь підвищення соціально-

економічної ефективності організації. Сумісність організаційних змін 

(узгодженість, придатність) – це ступінь сумісності організаційних змін із 

поглядами та досвідом працівників організації. Зміни, які не відповідають 
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звичним для працівників нормам, сприйматимуться важче, ніж зміни, які 

узгоджуються з нормами, оцінками та звичками. Складність організаційних 

змін – це ступінь труднощів у сприйнятті змін, їх використанні чи 

пристосуванні до них. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Природа і феномен опору змінам. Причини виникнення опору, 

симптоми і ознаки виникнення опору. 

2. Опір і влада. Типи працівників залежно від ставлення їх до змін. 

3. Види опору змінам: ідивідуальний, груповий опір і опір системи. 

4. Форми опору, властивості, основні стадії. 

5. Модель управління опором змінам. 

Теми рефератів 

1. Фактори та методи подолання опору. 

2. Управління опором змінам. 

3. Формування інноваційної організаційної культури. 

4. Розроблення рекомендацій зі зниження опору. 

5. Оцінювання економічної ефективності варіантів технологічного, 

організаційного, економіко-фінансового та інших видів розвитку підприємства 

з врахуванням опору змінам. 

Контрольні питання 

1. Назвіть наслідки опору змін для організації. 

2. Розкрийте особистісні та структурні бар’єри у сприйнятті змін. 

3. Поясніть сутність моделі «силового поля». 

4. Дайте характеристику адаптації до змін на різних рівнях 

організаційного управління. 

5. Назвіть основні методи подолання опору змінам. 

Література: [7, с. 70–88; 8, с. 117–124; 11, с. 141–157; 17, с. 125–151; 21, 

с. 132–145; 25, с. 57–67]. 
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Практичне заняття № 7 

Тема. Структурні зміни 

Мета: знати сутність реструктуризації з позиції індивідуальних змін; 

уміти аналізувати ресурсне забезпечення реалізації проекту та розробляти 

програму змін і графіків впровадження проекту. 

Короткі теоретичні відомості 

Реструктуризація – це зміна структури. Оскільки йдеться про зміни в 

організації, то часто вживають термін реорганізація. 

Можна здійснювати реструктуризацію з таких причин: 

‒ існує поточна ситуація в бізнесі і її потрібно розморозити; 

‒ є потрібний кінцевий стан; 

‒ головну увагу слід приділити швидкому і плавному просуванню до 

цілі. 

За моделю узгодження Надлера і Тушмана, якщо змінити частину 

організації, то це вплине на всю організацію і її компоненти. Реструктуризація 

однієї частини компанії означає, що співробітникам іншої частини необхідно 

буде встановлювати нові зв’язки та нові робочі стосунки. Будь-яка спроба 

змінити структуру повинна мати чітке логічне обґрунтування. Як правило, воно 

виникає в результаті аналізу стратегії. В результаті аналізу визначається 

необхідність вирішення конкретного питання внутрішнього або зовнішнього 

середовища бізнесу. 

Найчастіше реструктуризацію здійснюють задля вирішення таких 

основних цілей: 

‒ збільшення відгуку клієнтів; 

‒ завоювання частки ринку; 

‒ підвищення ефективності діяльності. 

Крім того є інші рушійні сили процесу реструктуризації: 

‒ в приватному секторі: зниження виробництва, злиття і поглинання, 

зміна генерального директора; 
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‒ в державному секторі: необхідність нового співробітництва, а також 

юридичних і владних змін. 

Для планування структури необхідно створити критичні чинники успіху, 

обрати форму і оцінити ризик. 

Форми – це різні способи організації компанії. Йдеться про різні типи 

організаційної структури. Загалом еволюцію організаційної структури по 

відношенню до стратегії бізнесу можна представити таким чином: 

‒ підприємницька структура – в наявності один товар або послуга, 

місцевий або регіональний ринки; 

‒ функціональна структура – обмежена, стандартизована лінія товару або 

послуги, регіональний або національний ринок; 

‒ розподілена структура – множинна, змінна лінія товарів або послуг, 

національний або міжнародний ринок; 

‒ матрична структура – при стандартних та інноваційних товарах або 

послугах, при стабільному або змінному ринках; 

‒ динамічна мережа – коли існує потреба в створенні товару чи послуги 

або коли глобальні змінні ринки. 

Ризики, характерні для управління змінами: 

‒ управління змінами – організація «вийде з гри» на 0,5 – 1,0 рік, 

відсутність досвіду здійснення змін, команда виконавчих менеджерів може 

«втомитися від деталей» і втратити інтерес до змін; 

‒ комунікація – персонал може негативно сприйняти усі зусилля 

менеджерів; 

‒ люди – на кожне місце необхідно призначити кращих людей, а також 

утримати необхідні кадри; 

‒ управління спільною роботою – можлива втрата знань, що викликає 

необхідність отримувати знання і їх розповсюджувати; досягнення кожної 

частини компанії повинні бути відомі всьому персоналу; 

‒ ролі, відповідальність і взаємозалежність – є ризик оголошення 
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«незалежності» окремими відділами; необхідно забезпечити мотивацію 

співробітників та оцінку їх діяльності, а також впровадити різні важелі впливу. 

Чотириступенева модель втручання Ноера при скороченні штату. 

Ключові ідеї Д. Ноера: 

‒ управляти змінами на рівні задач і людей; 

‒ приділяти увагу не лише процесам (які переживають окремі 

співробітники і групи), але й задачам, необхідним для руху організації вперед; 

‒ використовувати нестабільність ситуації, щоб впровадити в організації 

ті структури, системи і процеси, які будуть підтримувати міни в довгостроковій 

перспективи. 

Реструктуризація сильно впливає і на команди: змінюється їх склад, 

з’являється новий лідер, змінюється ціль. 

Командам і групам приходиться при цьому вирішувати такі питання: 

‒ втрата існуючих і поява нових індивідуальних ролей і посад; 

‒ втрата існуючих і поява нових членів команди; 

‒ поява нових цілей команди; 

‒ поява нового безпосереднього керівництва; 

‒ поява нової стратегії організації та (або) відділів. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Сутність реструктуризації. 

2. Реструктуризація з позиції індивідуальних змін. 

3. Триступінчата модель Льюіна. 

4. Причини реструктуризації. 

5. Стратегічний аналіз і причини змін. 

Теми рефератів 

1. Критичні чинники успіху змін. 

2. Проекти з управління змінами в організаціях. 

3. Моніторинг та аналіз змін. 
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4. Реструктуризація з погляду індивідуальних змін: особливий 

випадок скорочення штатів· (модель Ноєра). 

5. Команди у процесі реструктуризації. 

6. Організаційна діагностика: необхідність проведення і зміст. 

Контрольні питання 

1. Визначте місце процедур підготовки і планування у процесі управління 

змінами.  

2. Назвіть правила формування робочих груп з управління змінами. 

3. Опишіть основні підходи до проектування змін. 

4. Розробіть програму змін і графіків впровадження проекту. 

5. Проаналізуйте ресурсне забезпечення реалізації проекту. 

6. Охарактеризуйте етапи підготовки персоналу: ознайомлення 

працівників з проектом змін, навчання працівників, розробка дієвої системи 

мотивації. 

7. Охарактеризуйте сутність реструктуризації з позиції індивідуальних 

змін.  

Література: [7, с. 94–106; 8, с. 82–90; 11, с. 144–156; 17, с. 103–112;        

21, с. 18–46; 27, с. 287–291]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Управління змінами у стратегічному розвитку організації 

Мета: знати причини злиття і поглинання компаній, їх переваги і 

недоліки; уміти визначати основні принципи стратегічного управління 

організацією в умовах швидких змін середовища. 

Короткі теоретичні відомості 

Виділяють п’ять хвиль злиття (об’єднання) і поглинання: 

1. 1897 – 1904 – горизонтальні об’єднання і укрупнення декількох галузей 

промисловості, переважають у США. 

2. 1916 – 1929 – переважно горизонтальні угоди, але є і вертикальні, 
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переважають у США. 

3. 1965 – 1969 – епоха конгломератів, включаючи поглинання компаній в 

різних індустріях. 

4. 1981 – 1989 – епоха корпоративних набігів, фінансована втратними 

облігаціями. 

5. З 1992 – крупні мегазлиття, активність в Європі і Азії. Переважання 

стратегічних об’єднань, які доповнюють стратегії компанії. 

Для розуміння різних мотивів злиття і поглинання необхідно останні 

класифікувати. Зазвичай виділяють три типи угод із злиття і поглинання: 

‒ горизонтальні (угода з конкурентом); 

‒ вертикальні (угода з компанією-постачальником або клієнтом); 

‒ конгломератні (угода з компанією, яка не належить ні конкурентам, ні 

продавцям, ні покупцям). 

Причини злиття і поглинання, їх переваги і недоліки: 

1. Стратегія інтенсивного зростання. Більшість злиттів і поглинань 

спрямовано на швидке зростання (без урахування внутрішнього розвитку). 

2. Спільна діяльність. Завжди існує потенційна можливість добитися 

більшого успіху в двох, ніж (по одному) окремо. 

3. Диверсифікація. Передбачає розвиток бізнесу поза традиційною 

індустрією компанії. 

4. Інтеграція для досягнення економічної вигоди.  

5. Необхідність укладання угоди. Часто буває така ситуація, коли є 

термінова необхідність реінвестувати кошти і підвищити прибутки. Угода 

укладається швидко, щоб вас не випередили конкуренти.  

Злиття і поглинання несуть невизначеність, це турбує людей. 

З точки зору Шайна здорові індивідуальні зміни відбуваються, коли існує 

рівновага між страхом за майбутнє і страхом навчання новому. Якщо страх за 

майбутнє переважає страх навчання новому, то людина пристосується до змін. 

Але страх за майбутнє не повинен бути більшим від страху за навчання, інакше 
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буде хаос. Висновок: керівникові потрібно створювати атмосферу 

психологічної безпеки. 

З точки зору біхевіористичної моделі потрібно мати на увазі, що стратегія 

винагород – це важлива частина процесу злиття і поглинання. 

З точки зору когнітивної моделі розумова діяльність впливає на нашу 

поведінку. Тобто постановка цілі і моделювання ролей надзвичайно важливі. 

Психодинамічний підхід дає саму наглядну модель для пояснення 

індивідуальних змін на різних етапах злиття і поглинання. Тут доцільно 

використовувати модель Кублер-Росс, а саме: розглядати етапи процесу злиття 

і поглинання і те, як на кожному з етапів управляти реакцією персоналу. 

При злитті і поглинанні в процесах управління командою виділяють такі 

ключові моменти: 

‒ управління закінченням (або як примусити себе відпустити минуле); 

‒ управління переходом від старого до нового; 

‒ управління початком; 

‒ управління собою. 

При плануванні злиття і поглинання доцільно використовувати модель 

Коттера, оскільки вона поєднує різні підходи до змін, і відповідно, забезпечує 

необхідну гнучкість у вирішенні проблем. Згідно моделі Коттера при 

управлінні організацією необхідно дотримуватись наступного: 

‒ створіть відчуття крайньої необхідності; 

‒ сформуйте сильну керівну коаліцію; 

‒ створіть новий образ; 

‒ розповсюджуйте образ; 

‒ наділіть співробітників повноваженнями у відповідності до образу; 

‒ плануйте короткострокові перемоги і добивайтесь їх; 

‒ закріпіть успіх і вводьте нові зміни; 

‒ інституціоналізація нових підходів. 
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Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Форми стратегічних змін: трансформація, реструктуризація, 

реорганізація. 

2. Реструктуризація: сутність, форми, причини, методи і засоби. 

3. Форми реорганізації: злиття, поглинання, приєднання, поділ, 

виділення, перетворення. 

4. Загальні стратегії розвитку підприємства. 

Теми рефератів 

1. Процеси диверсифікації та зміни. 

2. Підходи до управління реалізацією стратегічних змін фірми. 

3. Стратегії впровадження змін залежно від стану підприємства: 

випереджаюча стратегія, стратегія розвитку, стратегія оптимізації, стратегія 

перебудови, стратегія скорочення і розпродажу. 

4. Інтеграційні процеси та зміни: мотиви інтеграції, фактори успіху і 

провалу інтеграції, форми об’єднань. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте стратегію інтенсивного зростання. 

2. Проаналізуйте процеси диверсифікації, інтеграції та змін в компаніях. 

3. Визначте принципи поглинання та об’єднання для координаторів змін. 

4. Проаналізуйте причини об’єднання та поглинання. 

5. Назвіть переваги та недоліки різних організаційних структур та 

об’єднань. 

Література: [16, с. 107–120; 17, с. 17–124; 19, с. 131–168; 27, с. 287–291]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема. Зміни корпоративної культури 

Мета: знати різні підходи до визначення поняття «корпоративна 

культура»; уміти формувати образ бренду працедавця. 
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Короткі теоретичні відомості 

В літературі є різні підходи до визначення поняття «корпоративна 

культура». Якщо їх узагальнити, то можна сказати наступне: 

‒ корпоративна культура створює норми прийнятної поведінки, впливає 

на зовнішні зв’язки корпорації, а також на внутрішні взаємовідносини 

співробітників, впливає на мотивацію, на моделі поведінки, пов’язані з 

інноваціями, прийняттям рішень, спілкуванням, організацією, вимірюванням 

успіху і винагородою за досягнення; 

‒ корпоративна культура – це моделі поведінки, які нав’язуються новим 

співробітникам, вона здійснює потужний вплив на індивідуумів і їх 

продуктивність; 

‒ корпоративна культура – це модель із основних положень, які певна 

група придумала, відкрила або розробила при спробі вирішити проблеми 

внутрішньої адаптації і зовнішньої інтеграції. Якщо ці положення справно 

працюють, то це дозволяє визнати їх життєздатними і нав’язати новим членам 

групи як вірний спосіб сприйняття, мислення і відчуття даних проблем; 

‒ корпоративна культура впроваджує думки і почуття, які відповідають 

корпоративним переконанням. 

Ребрендинг організації – це шлях, коли компанія вирішує влити нову силу 

в свою торговельну марку. 

Внутрішній ребрендинг називають деколи внутрішнім маркетингом, і 

його розглядають таким чином: 

‒ це філософія спілкування зі співробітниками як з клієнтами; 

‒ це залучення, розвиток, мотивація і утримання кваліфікованих 

робітників внутрішньокорпоративною рекламою власних товарів і задоволення 

потреб співробітників. 

Бренд працедавця має сенс, якщо його доповнює загальна стратегія 

компанії. Для досягнення успіху повинні бути внутрішні зміни. Помилкою є 

зміни в корпоративній культурі доручати службі персоналу, залучати потрібно 
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усіх. Для формування образу бренду працедавця використовують концепцію 

колеса бренда. Ця ідея розроблена «Бейтс Норт Амеріка» і застосовується для 

визначення функціональних і емоційних компонентів торгової марки, вона 

користується високою репутацією оновлення старих марок. 

«Колесо» базується на різних поняттях, які враховуються при створенні 

бренду: 

‒ сутність – серце або дух торговельної марки 

‒ цінності – як людина ставиться до марки; 

‒ індивідуальність(особистість) – стосується емоційного змісту 

торговельної марки, коли про неї говорять як про особистість. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Основні принципи успішної зміни корпоративної культури. 

2. Регулювання діяльності організації. 

3. Ребрендинг. 

4. Створення бренду працедавця. 

5. Типології корпоративних культур. 

Теми рефератів 

1. Базові принципи зміни корпоративної культури. 

2. Управління діяльності організації. 

3. Ребрендинг та його призначення. 

4. Методи по створенню бренду працедавця. 

5. Особливості кланової, ієрархічної, ринкової та адхократичної 

корпоративних культур. 

Контрольні питання 

1. Назвіть роль керівника у формуванні корпоративної культури 

організації. 

2. Визначте способи нейтралізації негативних цінностей організації. 

3. Укажіть різницю між формальними і неформальними відносинами. 
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4. Яке значення місії у формуванні корпоративної культури організації? 

5. Визначте учасників корпоративної культури організації. 

6. Чому зростає значення корпоративної культури в управлінні 

персоналом? 

7. Назвіть місце теорії корпоративної культури у системі знань. 

Література: [7, с. 122–127; 8, с. 117–136; 11, с. 155–156; 16, с. 135–152; 

17, с. 38–45]. 

 

Тема 10. Зміни на основі інформаційних технологій (IT) 

 

Необхідно узгодити тактику організації з ІТ-стратегією, інакше будуть 

проблеми, особливо при зміні перспектив і пошуку загальнокорпоративних 

рішень. Раніше менеджери передавали вирішення ІТ-питань комп’ютерним 

спеціалістам в організації. 

Стратегічна ІТ-сітка Кеша 

Для початку необхідно з’ясувати користь, яку приносять ІТ-організаційні 

стратегії. Організації необхідно визначити на сітці перетворень своє 

положення: новаторство; стратегію; допомогу; розробку. 

Сітка дозволяє оцінити поточне стратегічне становище організації в ІТ і 

вирішити скільки уваги приділяти ІТ-питанням і як ними управляти. 

Організація «помічник» – витрачає багато коштів на ІТ, але успіх її 

повсякденної діяльності не повністю залежить від ІТ-систем. Інноваційний 

розвиток суміжних процесів також не дає організації стратегічних переваг 

(наприклад, лікарський кабінет). 

Організація «підприємство» – повністю залежить від чіткої роботи         

ІТ- системи. Наприклад, якщо остання відмовить, то зупиниться виробництво. 

А ось розвиток інноваційного програмного забезпечення хоча і важливий, але 

не життєво необхідний. При цьому треба мати на увазі, що якщо підприємство 

відстає від конкурентів, то воно переміщується в квадрат «стратегія». 
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Організація «розробник» – для її стратегічного успіху виключно 

важливим є інноваційний розвиток програмного забезпечення, а не повсякденне 

використання існуючих ІТ-систем. Це може бути, наприклад, компанія, що 

розробляє програмне забезпечення. 

Організація «стратег» – отримує значні переваги від інноваційного 

розвитку програмного забезпечення. Її повсякденна діяльність також дуже 

залежить від чіткої роботи ІТ-систем. В організаціях цього типу існує 

безпосередній зв’язок між стратегією бізнесу і ІТ, а шеф з ІТ, як правило, 

входить до ради директорів компанії. 

Сім категорій навичок в ІТ-управління 

1. Розкриття бізнес-потенціалу. 

2. Зовнішні зв’язки. 

3. Безпосереднє керівництво технологіями. 

4. Адаптація процесів. 

5. ІТ-планування. 

6. ІТ-інфраструктура. 

7. Обслуговування даних. 

Зміни, які базуються на ІТ, стосуються процесу. Існують різні підходи до 

таких змін: 

1. Реінжиніринг бізнес-процесів (BPR) – самий відомий підхід до ІТ-змін 

організації. Це спосіб досягнення радикальних змін і ефективності. 

2. Соціально-технічне конструювання (СТК) пов’язано з досягненням 

рівноваги між стратегічним образом організації, технологією і задачами 

(необхідними для виробництва товару або надання послуги), а також потребами 

персоналу. Дана школа притримується системного підходу до організації 

(метафора «організм»). Цей підхід еволюційний, він використовується рідше, є 

більш гуманістичним ніж реінжиніринг, але по суті він є грубим, оскільки 

передбачає руйнування всього старого і початок з нуля. 

3. Комбінування цих підходів – так звана методологія ПРОГРЕСУ. 
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Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Стратегія та інформаційні технології (ІТ). 

2. Стратегічна сітка Кеша для оцінювання стану інформаційних 

технологій в організації. 

3. Роль ІТ-менеджменту в організаційних змінах. 

4. Триступінчатий підхід до управління змінами. 

5. Зміни процесів та корпоративної культури. 

Теми рефератів 

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. 

Контрольні питання 

1. Назвіть роль ІТ при створенні та обґрунтуванні загальних, бізнес-

стратегій та функціональних стратегій підприємства. 

2. Назвіть методи оцінки стану інформаційних технологій та 

охарактеризуйте їхню суть. 

3. Визначте підходи до менеджменту ІТ при провадженні змін. 

4. Охарактеризуйте правила інформаційного суспільства. 

5. Назвіть існуючі методи проведення організаційних змін . 

Література: [7, с. 18–38; 8, с. 128–143; 9, с. 11–36; 10, с. 18–45; 17, с. 32–

85; 19, с. 48–65]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Практичні завдання складаються з трьох складових і оцінюються в 4,5 

бала за такими критеріями: 

– теоретико-практичне завдання – максимально 2 бала; 

– реферативне завдання – максимально 2 бала; 

 – захист практичної роботи – максимально – 0,5 бала. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент у ході 

виконання та захисту практичних робіт з навчальної дисципліни «Ділове 

адміністрування (Управління змінами)», дорівнює 60. З них: 

– 4,5 балів – за якісно виконане та захищене практичне завдання             

(10 практичних робіт х 4,5 балів), тобто максимально 45 балів; 

– 15 балів – за опитування під час практичного заняття. 

Підсумковий контроль знань студентів з дисципліни «Ділове 

адміністрування (Управління змінами)»  – іспит. Максимальна кількість балів, 

яку студент може набрати, дорівнює 100 балам. Остаточна рейтингова оцінка з 

дисципліни розраховується як середня з балів поточного контролю з модулів 

«Ділове адміністрування (Управління змінами)» та підсумкового контролю. 

Оскільки рейтингова оцінка не є єдиною системою оцінювання знань, то 

здійснюється перерахунок рейтингових балів у дійсні оцінки чотирибальної 

системи за такою схемою (табл. 1). 

Таблиця 1 – Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальн

ою бальною 

шкалою 

Оцінка ECTS 
екзамен залік 

відмінно 

зараховано 

90–100 А                     відмінно 

добре 82–89 В                   дуже добре 

74–81 С                        добре 

задовільно 64–73 D                 задовільно 

60–63 Е                  достатньо 

незадовільно не зараховано 

35–59 

FX  незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1–34 
F  неприйнятно (повторне 

вивчення дисципліни) 
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