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ВСТУП 

Програма дисципліни «Управління змінами» призначена для здобувачів 
вищої освіти КНТЕУ освітньо-наукового ступеню «доктор філософії» денної 
форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Програму підготовлено відповідно до Стандарту вищої освіти КНТЕУ 
підготовки докторів філософії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» та відповідної освітньо-наукової програми. 

Програма складається з таких розділів: 
1. Мета, завдання та предмет дисципліни. 
2. Передумови вивчення дисципліни як вибіркової компоненти освітньої 
програми. 
3. Результати вивчення дисципліни. 
4. Зміст дисципліни. 
5. Список рекомендованих джерел. 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою вивчення дисципліни «Управління змінами» є формування у 

здобувачів вищої освіти «доктор філософії» цілісної системи теоретичних знань 
та практично-наукових навичок з управління змінами в організаціях, розуміння 
принципів та особливостей застосування сучасного інструментарію реалізації 
змін та вироблення навичок щодо оцінювання ефективності та результативності 
управління змінами. 

Завданнями вивчення дисципліни «Управління змінами» є: оцінювання 
умов та факторів, що впливають на зміни в підсистемах організації та 
зовнішньому середовищі; діагностування рівня готовності організації щодо 
можливостей впровадження змін в процес її поточного функціонування та 
підвищення ефективності організаційного розвитку в умовах динамічного 
зовнішнього оточення; оцінювання поведінки працівників в процесі 
впровадження організаційних змін, причин опору ним та методів його 
подолання; формування раціонального механізму управління змінами в 
організаціях; розроблення ефективних проектів імплементації змін в 
організаціях з використанням сучасних управлінських моделей. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності та 
особливості формування та ефективного функціонування системи управління 
змінами в організаціях у сукупності функцій та механізмів їх реалізації. 
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2. ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
ЯК ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

знання. 
- наукових підходів до сутності та різновидів організаційних змін, 

чинників їх виникнення та різновидів у сфері підприємництва, торгівлі і біржової 
діяльності; 

- підходів до розроблення наукових та/або інноваційних стратегічних 
проектів, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне 
знання та/або професійну практику; 

- сучасних методів й моделей з вирішення актуальних проблем у сфері 
підприємництва, торгівлі і біржової діяльності, в т.ч. управління змінами та 
подолання опору ним працівників; 

вміння: 
- вирішувати завдання дослідницького характеру у сфері 

підприємництва, торгівлі і біржової діяльності, в т.ч. проводити організаційну 
діагностику та оцінювати рівень готовності підприємств до змін; 

- розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні стратегічні 
проекти у відповідності до стратегії розвитку організації та змін у моделях її 
життєвого циклу; 

- оцінювати результативність та ефективність діяльності підприємств 
торгівлі і біржової діяльності за результатами впровадження організаційних 
змін. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Управління змінами», як обов'язкова компонента освітньої 
програми, забезпечує оволодіння здобувачами вищої освіти «доктор філософії» 
такими загальними та фаховими компетентностями і досягнення ними 
програмних результатів навчання за освітньо-науковою програмою 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: 

Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності 
Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності спеціальності 
ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу, оволодіння загальнонауковими 
компетентностями 

1,3 

ЗК2 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 3, 5 
ЗК4 Здатність розробляти проекти та управляти 

ними 
3 ,4 ,5 

ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення 3,6 
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Фахові компетентності спеціальності • 

ФК1 Здатність виконувати оригінальні дослідження, 
досягати наукових результатів, які створюють 
нові знання у сфері підприємництва, торгівлі і 
біржової діяльності та дотичних до них 
міждисциплінарних напрямах і можуть бути 
опубліковані у провідних наукових виданнях з 
даної сфери та суміжних галузей 

6 

ФК5 Здатність виявляти, ставити та вирішувати 
завдання дослідницького характеру у сфері 
підприємництва, торгівлі і біржової діяльності 

1,4 

ФК7 Здатність визначати та прогнозувати вплив 
факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища на конкурентоспроможність 
товарів і підприємств торгівлі 

1,5 

Програмні результати навчання 
ГГРН1 Мати системний науковий світогляд, передові 

концептуальні та методологічні знання з 
підприємництва, торгівлі і біржової діяльності 
та на межі предметних галузей, а також 
дослідницькі навички, достатні ля проведення 
наукових і прикладних досліджень на рівні 
останніх світових досягнень з даного напряму, 
отримання нових знань та/або здійснення 
інновацій 

1,2,4 

ПРНЗ 

і 

Розробляти та реалізовувати наукові та/або 
інноваційні проекти, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити нове цілісне 
знання та/або професійну практику і 
розв'язувати значущі наукові та технологічні 
проблеми підприємництва, торгівлі і біржової 
діяльності з дотриманням норм академічної 
етики і врахуванням соціальних, економічних 

] та правових аспектів 

3, 5 

ПРН6 Обирати інноваційні напрями, застосовувати 
сучасні методи й моделі для вирішення 
актуальних проблем у сфері підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності та у викладацькій 
практиці 

2 ,3 ,5 

ПРН9 Визначати закономірності й тенденції розвитку 
підприємств торгівлі, обґрунтовувати 
управлінські рішення для підвищення 
ефективності їх діяльності 

6 
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4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Зміни як основа розвитку організації 

Сутність, природа, еволюція та необхідність змін у соціально-економічних 
системах. Зміни і стабільність. Зміни як об'єкт управлінського впливу. 

Інтеграційні процеси та зміни. Сутність перетворень в організації. Мотиви, 
види та фактори успіху перетворень. 

Спонукальні та гальмівні фактори змін в організації. Джерела 
організаційних змін: протиріччя, кризи, розвиток. Організаційні рутини та 
організаційні патології: поняття, зміст та фактори впливу. 

Рівні змін: індивідуальні, командні (групові, колективні), організаційні. 
Взаємозв'язок між рівнями змін. 

Теорії змін: ектерналістська, іманентних змін, інтегральна. Типологія змін 
в організаціях. Класифікація змін в організації: за середовищем функціонування 
організації, масштабами, ступенем формалізації та планування, характером 
протікання, глибиною перетворення, швидкістю та терміновістю проведення, 
здатністю до розповсюдження, причинами, за функціональною спрямованістю 
процесів організації тощо. Зміни заплановані та незаплановані, загальні та 
специфічні. 

Види змін на різних етапах життєвого циклу організації. Зміни, пов'язані 
зі станом стабілізації та скороченням діяльності підприємства. Умови успішного 
проведення змін в організації. 

Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6—8. 
Додатковий: З, 4,7-9, 11, 12, 14, 17-19, 23, 24, 26, 28, 31. 
Інтернет-джерела: 31, 35. 

Тема 2. Моделі управління змінами в організації 

Базові принципи управління змінами. Еволюція наукових підходів до 
управління змінами. Управління змінами як процес та площина практичної 
діяльності менеджерів. Управління змінами як система знань та механізм 
контролю за розвитком організації. Управління змінами в організації як 
сукупність методів, орієнтованих на людей і культуру, на завдання і технології, 
на структуру та стратегію. 

Еволюція загальних моделей управління змінами в організації та їх 
характеристика. К.Левіна, Л.Грейнера, І.Адізеса, Е.Петтігрю, М.Біра та Н.Норіа, 
Ф.Гуіяра та Дж. Келлі, Дж.Дак, Дж.Коллінза, Дж.Коттера, Р.Ліппіта, 
Дж.Уатсона, Б.Уестлі, К.Терлея, О.Віханського. 

Сучасні моделі розвитку організації: модель «ADKAR», модель РСІ 
(People centered implementation), модель жалю (Kiibler-Ross), модель динамічного 
консерватизму. 
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Специфічні моделі управління змінами: модель корисного дослідження 
(«Appreciative Inquiry»), планування «сценаріїв» змін, модель хаосу (Chaos of 
Rowley and Roevens). 

Зміст та порівняльна характеристика категорій організаційних змін: 
удосконалення, розвиток та реорганізація (реформування, реконструкція, 
перетворення, трансформація, біфуркація, рефреймінг, редизайн, реінжиніринг), 
їх визначення, особливості та роль у майбутньому стані організації. Зміст, види 
та етапи процесу реструктуризації. Умови та фактори впливу. 

Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6-8. 
Додатковий: З, 4, 7, 8, 11 - 14, 18, 19, 21, 26, 31. 
Інтернет-джерела: 34, 36. 

Тема 3. Процес управління змінами в організації 

Зміст та етапи процесу управління змінами в організації: підготовка до 
проведення, планування змін, реалізація змін, мотивація в управлінні змінами, 
контроль впровадження змін. 

Етапи планування організаційних змін. Визначення цілей змін. Завдання, 
структура та вимоги до розроблення проекту змін. Відбір та оцінка проектів змін. 
Реалізація проектів організаційних змін. Організаційні форми проведення змін. 

Організаційна діагностика: необхідність проведення і зміст. Матриця 
ситуаційного аналізу організаційних змін. Система показників оцінки рівня 
готовності організації до змін. Оцінка можливостей впровадження змін в 
організації. Поняття та складові механізму реалізації змін. 

Мотиваційний механізм ініціації та реалізації змін в організації. Контроль 
процесу управління змінами. Заходи з моніторингу змін. Зворотний зв'язок як 
ефективний спосіб контролю змін. Застосування методу подолання розривів при 
контролюванні змін. 

Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6—8. 
Додатковий: 4,7-9, 11, 12, 16, 18-23, 24, 26-28, 31. 
Інтернет-джерела: 33, 36. 

Тема 4. Поведінка персоналу в управлінні 
організаційними змінами 

Роль та вимоги до компетентності керівника в управлінні змінами. Стилі 
управління змінами та їх характеристика. 

Поняття та роль лідерів змін. Основні відмінності в управлінні лідерством 
та змінами в організації: механізми взаємодії та забезпечення зворотного зв'язку. 
Структура та функціонування команд та робочих груп в управлінні змінами. 
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Типологія працівників за реакцією на послідовність фаз змін. Приррда, 
феномен і сутність опору працівників змінам. Джерела виникнення та ознаки 
опору працівників змінам. Характер, глибина та фактори опору змінам. Причини 
та стереотипи опору працівників організаційним змінам. 

Різновиди поведінки персоналу в процесі опору змінам. Рівні опору 
змінам: індивідуальний, груповий, організаційний. Різновиди та форми опору 
працівників змінам. Активний і пасивний опір змінам. 

Технологія профілактики опору персоналу змінам. Механізми впливу 
керівників на поведінку працівників в умовах змін. Методи подолання опору 
персоналу організаційним змінам: переваги та недоліки у використанні. Моделі 
управління індивідуальною поведінкою працівників при впровадженні 
організаційних змін. 

Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6—8. 
Додатковий: 4, 7, 11, 16- 19, 22-25, ЗО. 
Інтернет-джерела: 32, 34, 35. 

Тема 5. Стратегії управління змінами в організації 

Види стратегій організаційних змін та моделі їх вибору. Стратегії розвитку 
учасників змін: коучинг, тренінг, стратегічне консультування. 

Вибір та обґрунтування стратегій суб'єктно-об'єктної взаємодії. 
Створення та різновиди каналів комунікації для реалізації стратегії управління 
змінами: переваги та недоліки. 

Організаційне навчання як стратегія впровадження ефективних змін. 
Метод «навчання дією». Сутність концепції «організації, що навчається». Теорія 
створення організаційного знання І.Нонакі і Х.Такеучі. Метод навчання 
Г.Мінцберга як стратегія управління змінами. 

Імперсональні та інтегровані стратегії управління змінами. 
Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6—8. 
Додатковий: 4, 7-16, 19, 24, 26, 28, 31. 
Інтернет-джерела: 35. 

Тема 6. Результативність та ефективність 
управління змінами 

Поняття компетенцій організації як сукупний результат змін. 
Організаційні здатності як база розвитку організаційних компетенцій. Ієрархія 
організаційних здатностей. Гармонізація як результат та парадигма управління 
організаційними змінами. Організаційна досконалість: сутність, рівні та 
складові. 

Організаційний розвиток як результат управління змінами. Засоби 
досягнення організаційного розвитку. Види участі в організаційному розвитку. 
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Програми організаційного розвитку. Моделі та рівні організаційного розвитку. 
Поняття та зміст результативності управління організаційними змінами. 

Система кількісних та якісних показників оцінювання результативності процесу 
управління змінами в організації. 

Поняття та зміст процесу ефективності управління змінами. Методи 
оцінювання ефективності реалізації заходів з управління змінами. Система 
показників оцінювання ефективності управління змінами. 

Список рекомендованих джерел: 
Основний: 6—8. 
Додатковий: 4- 12, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 31. 
Інтернет-джерела: 33, 35. 
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