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1 Мета опанування дисципліни: формування системи знань про особливості провадження 

стратегічних змін, підходи, можливості й перспективи забезпечення їх ефективності в динамічних 

умовах довкілля. 

 

2 Завдання: ознайомлення з категоріальним апаратом, надання знань щодо концептуальної 

сутності стратегічних змін та їх ролі в системі менеджменту змін підприємства; дослідження 

сучасних теорій управління змінами та можливостей їх практичного застосування; опанування 

методик оцінювання зовнішніх драйверів змін та стратегічного потенціалу змін; ознайомлення із 

механізмами оцінки, керування та усунення опору стратегічним змінам на підприємствах; 

окреслення ролі корпоративної культури та опанування інструментами її  розвитку в умовах 

стратегічних змін; опанування сучасних методів управління стратегічними змінами. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

основних теорій змін та концепцій  управління стратегічними змінами; 

теорії життєвого циклу організації та її впливу на управління соціально-економічними системами; 

концепції складноструктурованого середовища діяльності підприємства та особливостей його 

дослідження; 

методів оцінки зовнішніх та внутрішніх драйверів стратегічних змін як основи для обгрунтування 

управлінських рішень; 

теорії опору змінам та причин виникнення опору, рівнів опору та його видового прояву;  

сутності та складових стратегічного потенціалу підприємства;  

сутності корпоративної культури, її структури та типізації; 

концепції формування команди змін та підходів до забезпечення ефективності і результативності  

її функціонування; 

особливостей розробки стратегій змін та умов їх провадження в умовах стабільного 

функціонування та в умовах кризи з урахуванням особливостей господарювання та типів ринків 

 

 

застосування знань і розумінь: 

навички ідентифікації типів стратегічних змін та їх природи; 

базуючись на результатах оцінювання зовнішніх та внутрішніх драйверів змін соціально-

економічних систем, а також на оцінюванні та структуруванні стратегічного потенціалу систем 

мікро-, мезо- та макрорівнів, розробляти та обгрунтовувати ефективні стратегії змін; 

навички  формування, розвитку та підтримки  фідуціарної корпоративної культури підприємства, 

лояльної до реалізації стратегій змін соціально-економічних системвміння проводити оцінювання 

етапів життєвого циклу організації, конкурентних позиції та стану стратегічних ресурсів; 

вміння оцінювати стан стратегічного потенціалу змін та його локальних складових за допомогою 

методик моніторингу слабких сигналів; 



навички діагностування ставлення колективу підприємства до стратегічних змін, рівня опору 

змінам; 

вміння розробляти заходи подолання опору змінам, мотивації команди змін та персоналу 

організації; 

навички проведення оцінки типу корпоративної культури по відношенню до змін; 

здатність проводити формування команди стратегічних змін; 

навички розробки стратегії змін та її моніторингу 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Управління стратегічними змінами: сутність, складові, принципи 

Тема 1. Теоретичні основи управління стратегічними змінами.  

Тема 2. Управління стратегічними змінами як інтегрована складова менеджменту змін.  

Тема 3. Теорії управління змінами.  

Тема 4. Управління стратегічними змінами на різних стадіях життєвого циклу організації.  

Тема 5 Зовнішні драйвери стратегічних змін та їх оцінка.  

 

Змістовий модуль 2.  Реалізація стратегічних змін на підприємстві 

Тема 6. Учасники процесу стратегічних змін.  

Тема 7. Стратегічний потенціал змін. 

Тема 8. Опір змінам та його вплив на реалізацію стратегічних змін.  

Тема 9. Корпоративна культура в систему управління стратегічними змінами.  

Тема 10. Сучасні методи управління стратегічними змінами. 
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