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це збалансована система 
управління ресурсами 

(людськими і технічними), 
пов'язана зі змінами.  



Управління змінами — це сукупність робіт, які 
полягають у 

 визначенні і впровадженні нових цінностей, 
стосунків, норм, стилю поведінки в межах 
організації, які підтримують нові способи 
виконання роботи і переборюють протистояння 
змінам; 

 досягнення консенсусу між споживачами і 
зацікавленими сторонами щодо певних змін, 
реалізованих для більшого задоволення їх 
потреб; 

 планування, тестування і впровадження усіх 
аспектів переходу від однієї організаційної 
структури чи бізнес-процесу до іншого. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81




 Що ми можемо змінити в 
університеті? 

 Транзакційні або Трансформаційні 
зміни? 

 Управління змінами 

 Керування процесом змін 

 Стилі лідерів  
 





 Програми (спеціальності) 

 Технології навчання 

 Стратегії 

 Відносини між людьми 

 Економіка 

 Фокус університету  
 



Запропоновані програми 

 Стандартизувати та  
диференціювати  

 Навчання на англійській мові? 

 Контроль якості 
 



 Стандартизація -> передача передової 
практики або впровадження сучасної 

 Копіювання програми з провідних шкіл. 

 Навчання англійською мовою 

Сильні сторони 

Слабкі сторони 

 



Контроль якості 

Письмові іспити 

Опитування 

Зовнішні екзаменатори. 
 

 

 



 Від диктування до роботи з  Power 
Point 

 Від роботи в аудиторії до 
дистанційного навчання 

 Від класичного дистанційного 
навчання до багаторівневого 
навчання  

 Навчання через консалтинг 
 







Бас (1990)  
Транзакційні Лідери  
 Керують або мотивують учасників змін в 

напрямку досягнення поставлених цілей 
шляхом уточнення ролей кожного і виконання 
завдань згідно вимог  

Трансформаційні Лідери  
 Надихають послідовників перевершити власні 

інтереси на благо організації  
Nota Bene: Трансформаційні лідери повинні 
також бути транзакційними 





Типи змін, які відбуваються 
найчастіше: 

 Відносини 

 Організаційній культурі 

 Стратегії 

 Технології 

 Люди 
 



Підхід який змінює відношення та цінності  

 Переконливі заклики з боку керівництва 

 Зміна навчальних програм 

 Створення команди 

 Програми змін в корпоративній культурі 

 



Зміна робочого процесу шляхом 
реорганізації/ змін: 

 Перепрофілювання робочих місць і включає 
в себе різні види діяльності/обов'язків 

 Зміна відносин між керівництвом і 
підлеглими 

 Зміна критеріїв оцінки робіт 

 Зміна системи винагород 

 



Що тепер? 

 Самостійна робота 

 Контрольоване дистанційне навчання 

 Відеоконференції 

 Загальні збори 
 



Невеликі зміни в стратегії призведуть 
до серйозних змін для людей 
 Нова кваліфікація 

 Нові робочі навички 

 Нові критерії та процедури оцінки 

 Нові люди в штаті 

 



 це система цінностей та переконань, які 
розділяє кожен працівник фірми та 

передбачає його поведінку, обумовлює 
характер життєдіяльності організації. 

Корпоративна культура — це також спосіб 
і засіб створення організації, яка 

самостійно розвивається. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 Загальні переконання, уявлення, 
норми 

 Культурні особливості 

Чи можемо ми змінити корпоративну 
культуру? 
 



Лідери впливу на культуру: 

 Натхненне бачення 

 Значення цінностей і завдань 

 Підтримка дій і рішень лідерів  

 Дуже символічні дії, що належать до 
культурних особливостей 

 





 

Визначення того, що потрібно змінити 

 Розуміння динаміки систем 

 Відповідальність за її здійснення 

 Темпи та послідовність змін 
 



Керівні принципи для здійснення змін 

 Створення відчуття терміновості змін які 
потрібні (ЄС) 

 Чітке бачення переваг спілкування   

 Виявлення можливих реакцій прихильників і 
опонентів на зміни 

 Заохочення прихильників. Створення широкої 
коаліції. 

 



Керівні принципи для здійснення змін 

 Використання формалізованої 
процедури 

 Допомогти людям впоратися зі стресом 

 Моніторинг результатів 

 Тримати людей в курсі поточних подій 

 Продовжувати  демонструвати 
оптимізм 

 



Левін (1951) Польова модель  

 Розморожування  

 Зміна  

 Повторне заморожування 



 «Розморожування»  

має на увазі подолання старих стереотипів, 
відхід від застиглого.  

 «Зміна» —  

центральна стадія процесу,  

коли й керівництво, і 
співробітники пробують практикувати нові 

відносини, методи роботи й 
форми поведінки.  

 «Повторне заморожування»  

відбувається, коли учасники процесу 
нововведень впроваджують у практику зміни, 

які апробовані й оцінені як ефективні.  



За Левіна у нас є два основних підходи:  

 Підвищення рушійної сили по відношенню до 
зміни, тобто пропонують бонуси, навчання, 
командоутворення  

 Зменшення стримуючої сили, які зупиняють 
зміну, тобто не обіцяють ніякого покарання в 
разі відмови 



Етапи реакції на зміну 
1. Відмова/протест 

2. Формування коаліцій 

3. Прийняття 
 



 



 Пропонована зміна не є важливою 

 Пропоновані зміни неможливо 
виконати 

 Пропоновані зміни не є рентабельними 

 Зміна буде коштувати особистих втрат 

 Зміни несумісні з цінностями 

 Недовіра лідерів 
 



Стиль  Практика  Мовлення  Компетенції 

Примусовий Дотримуватись 

вимог 

Робіть, що вам 

кажуть 

Досягнення 

самоконтролю 

Авторитетний Мобілізація вимог Ходімо зі мною Впевненість у собі, 

каталізатори змін 

Партнерський  Створення 

гармонії  

Люди перш за все Співпереживання, 

комунікації 

Демократичний  Сприяти 

досягненню 

консенсусу 

Що ви думаєте Співпраця 

тімбілдінг 

Керівний  Встановлення 

високих 

стандартів 

Роби як я, зараз Ініціатива, 

прагнення до 

досягненнь 

Тренерський Розвивати людей Спробуйте це Емпатія, 

самосвідомість 



Якщо можливо, залучайте і радьтесь з 
експертами.  

 

The ‘enemy’ from outside helps redirect the 

negative energy  

 




