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розуміння сутності змін та природи їх виникнення; формування
студентів наукового світогляду і знань із технологій та методів
управління змінами в організаціях; вивчення особливостей
функціонування організацій в умовах безперервних змін

«A long journey starts from one step» (Lao Tse)

Завдання навчальної дисципліни

«Ділове адміністрування (Управління змінами)»: 
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ЗМ 1. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

Тема 1. Теоретичні основи
управління змінами
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План лекції

1.Сутність управління змінами

2.Модель управління змінами

3.Природа і необхідність організаційних змін

4.Інерція як бар’єр для змін

5.Типи змін. Одночасні і поетапні зміни
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Зміни - це необхідність!

Тому менеджмент змін ЦЕ РУХ ВІД
ХОРОШОЇ ДО НАЙКРАЩОЇ ПРАКТИКИ

БІЗНЕСУ!

«ЗАХИЩАТИ ВЧОРАШНІЙ ДЕНЬ, ТОБТО ТРАДИЦІЙНЕ, ЗАВЖДИ РИЗИКОВАНІШЕ, НІЖ
СТВОРЮВАТИ ДЕНЬ ЗАВТРАШНІЙ» (Пітер Ф. Друкер
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Закон фон Берталанфі
Австрійський вчений-біолог, який проживав у Канаді та США, Людвіг фон
Берталанфі, в 1937 році вперше висунув ряд ідей, які пізніше він об’єднав в

одну концепцію. Він назвав її «Загальна теорія систем».)

закони, що керують системними об’єктами, –
єдині, однакові для різних систем
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Модель управління змінами

Стратегічний процес
Час

1

3

2

1

2

Ціль 1

Ціль 2

Ціль n

Якщо розглядати управління як процес, це послідовність
основних функцій, таких як планування, організація, 

мотивація і контроль.

Управління

цілеспрямований процес, необхідний для
переведення системи з одного стану до

іншого або для підтримки її
функціонування в заданому режимі



Систематизація розвитку
Критерій систематизації Види розвитку Характер критерію

Характер змін Екстенсивний (еволюційний) та інтенсивний
(трансформістський) Загальний (загальнонауковий

Джерело або першопричина
розвитку

Екзогенний (зовнішні причини) та ендогенний (внутрішні
причини) Загальний

Масштаб та складність об'єкта Індивідуальний та загальний Загальний

Форма
Прямолінійний, поступальний, ламаний, хвилеподібний, 

спіралеподібний Загальний
Представлення суб'єкту

розвитку Планований, ситуативний
Спеціальний (тільки за
виділення суб'єкту розвитку

Виділення вектору розвитку Векторний, квазі-хаотичний(без формалізації вектора розвитку) Спеціальний

Кількість виділених векторів Одновекторний, багатовекторний, фронтальний Спеціальний

Комплексність змін
Однопроектний, односферний, багатосферний та

холічний(розвиток в цілому) Спеціальний

Кількісна характеристика змін

Прогресія (збільшення показників-стимулянтів діяльності), 
дегресія (збільшення показників-дестимуляторів), пульсація

(послідовне періодичне коливання стану у формі позитивних та
негативних змін) та незмінність (постійність кількісних

показників діяльності) Спеціальний



При стратегічному управлінні

відбувається:

• планування змін (постановка цілей і вибір шляху їх досягнення, 
тобто стратегії); 

• організація змін (розробка плану реалізації обраної стратегії, в
якому даються відповіді на питання хто, що, коли і яким чином
буде робити для реалізації стратегії);

• мотивація учасників стратегічних змін (як ініціаторів, так і
виконавців, включаючи подолання опору змінам); 

• контроль результатів змін (порівняння досягнутого стану з
планованим). 

10



Модель стратегічного управління

Діагностика зовнішнього
середовища

Діагностика
внутрішнього середовища

Місія

Цілі

Стратегічний аналіз

Корпоративна стратегія

Стратегії СБО (портфельна стратегія)
Функціональні стратегії

Стратегічна програма дій

Реалізація стратегії

Стратегічний контроль

Зворотний зв’язокЗворотний зв’язок

Зворотний зв’язокЗворотний зв’язок
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Природа і необхідність організаційних змін

Зміни
(трансформації) рішення керівництва змінити одну

або більше внутрішні перемінні
організації

в цілях, 
способах її досягнення, 

структурі, 
задачах, 

технологіях,
трудових ресурсах
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Типи змін

Зміни, що проводяться в процесі
реалізації стратегії, прийнято називати

стратегічними змінами

4 типи змін

• Перебудова організації – фундаментальна зміна, що торкається місії і культури
Подібні зміни можуть знадобитися тоді, коли організація змінює галузь (або
входить у нову для себе) і, відповідно, змінює продукт і ринкову позицію.

• Радикальне перетворення – зміни, пов’язані, наприклад, з її злиттям з іншою
організацією та утворенням стратегічних альянсів.

• Помірне перетворення – зміни, що стосуються функціональних областей
зв'язані, звичайно, з виходом на нові сегменти ринку і/або виробництвом нового
продукту.

• Звичайні зміни – це реакція на результати роботи системи контролю.
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Одночасні і поетапні зміни

Одночасні зміни

Зміни відбуваються швидко

Поетапні зміни

Зміни розтягнуті в часі і
відбуваються поетапно

Новий рівень

Старий рівень

Новий рівень

Старий рівень
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Переваги та недоліки змін
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Переваги Недоліки

Одночасні зміни

ефект швидкого подолання. Така
модель змін дозволяє скоро
реагувати на ситуацію і приймати
нові умови, не оглядаючись назад.

«болючий» фактор, тобто з боку
менеджменту при одночасних змінах
може знадобитися навіть примус
стосовно до підлеглих, що може
зіпсувати взаємини між ними. 

Поетапні зміни

поступовість, проходження крок
за кроком. Менеджмент
організації, де інерція велика, за
такої моделі може домогтися
схвалення змін ще до початку або
в процесі самих змін. Весь процес
підрозділяється на ряд чітких
кроків, між якими може бути фаза
«відпочинку».

у ситуаціях швидкої зміни
навколишнього середовища
використання цієї моделі недоцільно. 


