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СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
ТЕМА 1. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ
ЗМІН У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Природа виникнення змін. Сутність змін у природі і відкритих соціально-економічних
системах (їх взаємозв’язок). Організаційна досконалість – це основа організаційних змін.
Основні складові організаційної досконалості за Харінгтоном (процеси, проекти, знання,
ресурси). Класифікація видів змін.
ТЕМА 2. КОНЦЕПЦІЯ І СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
Навчання і зміни. Види компетентностей. Розробка індивідуальних планів управління
поліпшенням результатів роботи. Заходи перед початком і після ініціювання змін. Характеристика
концепції організації, що навчається, як провідника змін. Моделі і підходи до організаційних
змін. Принципи роботи організації з використанням організаційних метафор, що характеризують
сутність підходів до змін. Організація як машина, система, організм, потік та трансформація.
Моделі організаційних перетворень. Умови, елементи і фактори ефективності організаційних
перетворень. Реформування організації.
ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Управління стратегічними змінами та життєвий цикл підприємства. Теорії життєвого
циклу підприємства. Характеристика основних етапів життєвого циклу організації (зародження,
формалізація, розвиток, переорієнтація/занепад). Життєвий цикл організації та відповідність
типів управління кожному етапові життєвого циклу. Модель життєвого циклу організації І.
Едайзіса, А. Пригожина та Л. Данко, Л. Грейнера. Характеристика змін за функціональною
ознакою і ознакою комплексності на кожному етапі життєвого циклу організації і особливості
їх впровадження. Шляхи досягнення конкурентної переваги залежно від стадії життєвого
циклу підприємства. Застосування стратегій покращення продукту або низьких цін та інших
стратегій на етапах зародження, стандартизації, зростання, насичення й омолодження галузі.
Стратегії отримання першочергового права і проактивні стратегії.
ТЕМА 4. КОМАНДНІ ЗМІНИ
Поняття групи та її особливості. Типи груп та їх структура. Фактори, що впливають на
формування групи. Умови переформування групи в команду. Типи корпоративних команд.
Вплив індивідуумів на динаміку команди. Способи ініціювання адаптації команди до змін.
Основні стадії розвитку команд або їх характеристика. Етапи змін команд за Такманом.
Типологія учасників команди змін за Белбіном. Пастки Біона. Проведення оцінювання стану
організації та підготування документів, що описують бачення ключових чинників розвитку
команди і організації загалом. Розроблення цілей з результатів роботи організації. Визначення
бажаних стандартів поведінки команди та організації.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІН
ТЕМА 5. ВЛАДА ТА СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА В УПРАВЛІННІ ЗМІНАМИ
Ефективне лідерство. Матриця взаємозв’язків: метафора організації та необхідний тип
керівництва. Стилі та навички керівника змін. Менеджери та лідери: спільне та відмінне (за
У. Беннісом). Характеристика «єднальних» керівників за Дж. Ліпман-Блюменом. Самоаналіз
та внутрішні ресурси управлінця змінами. Емоційна компетентність управлінця.
ТЕМА 6. РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ПРОБЛЕМИ
УПРАВЛІННЯ ОПОРОМ ЗМІНАМ
Стратегічний аналіз і причини змін. Критичні чинники успіху змін. Проекти з управління
змінами в організаціях. Моніторинг та аналіз змін. Управління опором змінам. Формування
інноваційної організаційної культури. Оцінювання економічної ефективності варіантів
технологічного, організаційного, економіко-фінансового й інших видів розвитку підприємства
з урахуванням опору змінам. Оцінювання рівня опору змінам. Розроблення рекомендацій зі
зниження опору.
ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Стратегія інтенсивного зростання. Процеси диверсифікації. Інтеграційні процеси та
зміни в організаціях. Причини об’єднання та поглинання. Переваги і недоліки організаційних
структур та об’єднань. Висновки із досліджень вдалих або невдалих поглинань. Принципи
поглинання та об’єднання для координаторів змін.
ТЕМА 8. МЕХАНІЗМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ
ПІДХОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ РІШЕННЯ
Емпіричний підхід до проектування організаційних змін. Моделювання реагування
організації на зміни середовища його функціонування. Елементи механізму адаптивного
управління організаційними змінами на сучасному етапі функціонування підприємства.

