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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СУЧАСНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 

Стаття присвячена проблематиці управління організаційними змінами, як одного з найважливіших питань 

сучасного менеджменту, пов'язаного з розвитком організації як відкритої соціальної системи. Успіх компанії 

залежить від здатності вчасно і правильно реагувати на зміни зовнішнього середовища, і керівникам важливо 

розуміти, наскільки необхідно бути «живим» в умовах постійних змін. Правильно сформована система управління і 

структура організації створюють сприятливі умови для підвищення якості управління, що веде до підвищення 

ефективності діяльності організації. Загальне розуміння необхідності організаційних змін обумовлює зростання 

інтересу до питання ефективності змін, що впроваджуються. 

Одним з основних науково-практичних завдань, є пошук ефективних стратегій і механізмів організаційних 

перетворень, які дозволять активізувати діяльність організацій, підвищити їх конкурентоспроможність, і як 

наслідок, створити основу для розвитку основних галузей української економіки. 
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змінами. 

 

Постановка проблеми. В епоху швидкого 

розвитку економіки, організації всіх країн сві-

ту знаходяться під впливом могутньої сили, 

яка змушує будь-яку компанію, не залежно від 

її розмірів зазнавати змін. Успіх компанії зале-

жить від здатності вчасно і правильно реагува-

ти на зміни зовнішнього середовища, можливо-

сті адаптуватися та пристосовуватися до них.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Різні підходи до управління організаційними 

змінами, в тому числі процеси планування й 

реалізації змін є предметом наукових 

досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених, 

зокрема: Ансоффа І., Бландера Р.[1], 

Дональдсона Дж., Друкера П.[2], Кондратьєва 

М.Д., Котлера Ф., Кубра М., Гуіяра Ф.[3], 

Панченка Є.Г., Співака В.А. [5], Уотермана Р., 

Шумпетера Дж., Янга С., Ярошенка Ф.О. та ін. 

Проте як переконує практика, теоретичні та 

прикладні аспекти управління організаційни-

ми змінами на підприємствах України недо-

статньо досліджені, відсутня досконала зага-

льна методика управління організаційними 

змінами на вітчизняних підприємствах, яка б 

дала змогу комплексно вирішити проблеми, 

які постають на підприємствах в умовах пере-

хідної економіки, підвищити конкурентоспро-

можність продукції на вітчизняному та світо-

вому ринках і поліпшити економічні показ-

ники підприємства.  

Мета та задачі статті. Метою статті є 

висвітлення ролі організаційних змін у 

життєдіяльності підприємства, узагальнення 

знань про чинники, що ускладнюють процес 

організаційних змін, дослідження причин 

опору змінам на підприємстві, а також 

визначення способів залучення працівників у 

проведення організаційних змін.  

Основні результати дослідження. 

Успішна компанія повинна бути динамічною, 

тому малоймовірно, що компанії, що 

витрачають свої основні сили на підтримку 

стабільності будуть процвітати. Інновації, 

відкриття, винаходи швидко витісняють 
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стандартні методи роботи, причому це 

стосується абсолютно всіх існуючих ринків 

товарів і послуг. Тому, якщо хоча б одна 

організація вибирає стратегію інновацій та 

змін, то рано чи пізно всі інші організації цієї 

області будуть змушені слідувати за нею, щоб 

не втратити свою ліквідність. При цьому, 

організація, що стане першопрохідцем має 

великі шанси стати найбільш успішною. 

Важливо розуміти, що зміни потрібні не 

заради самих змін, а заради кінцевої мети. 

Деякі керівники і топ-менеджери компаній 

страждають від нав'язливої ідеї «реорганізації 

задля змін», що в корені є неправильним, 

оскільки будь-яка зміна має нести певну мету, 

яку необхідно досягти. Найчастіше, компанії, 

де керівникам здається, що постійна 

реорганізація − це показник активності і 

ефективності роботи компанії, щорічно 

зазнають непотрібних змін, які в більшості 

випадків тягнуть за собою додаткові 

непотрібні витрати. Тому для кожної зміни 

необхідна мета, наприклад – підвищення 

конкурентоспроможності, збільшення частки 

ринку, підвищення продуктивності тощо.  

У наш час більшість керівників націлені на 

те, щоб компанії, які вони очолюють росли і 

розвивались. У 1955 році в США вперше був 

опублікований список Fortune 500 [Бландер 

2010, 59], який складався з найбільших 

організацій того часу. На початку 1990-х років 

американський економіст Пітер Друкер 

оголосив, що більшість підприємців мріють 

про те, щоб їх компанія потрапила в цей 

список. Найчастіше, керівники настільки 

зацікавлені в зростанні, що воно стає більш 

пріоритетним завданням, ніж прибуток. Великі 

розміри дають можливість захоплення ринку і 

як наслідок – збільшення прибутку. Тобто 

першочерговим завданням є зростання, а вже 

згодом, вторинним – прибуток. Необхідно 

також зазначити, що зростаючі компанії є 

найбільш привабливими для кваліфікованих 

фахівців. Велика компанія, дає відчуття 

стабільності для співробітника, що зазвичай 

має значну вагу при виборі місця роботи. У 

той же час, розширюючи штат співробітників, 

компанія дає своїм співробітникам зростати і 

професійно навчатись, а правильно 

сформована мотивація кожного співробітника 

в цілому збільшує ефективність роботи всього 

підприємства. 

На підставі досліджень організаційних змін 

в компаніях різних масштабів, можна 

стверджувати, що більше 50% спроб провести 

зміни на підприємстві закінчуються невдачею 

[Співак, 2011, 17]. Розглянемо можливі 

причини такої низької ймовірності успіху. Для 

керівника компанії важливо розуміти, що які б 

зміни він не планував провести, він у 

дев’яноста випадків із ста зустріне опір з боку 

колективу. Існує кілька принципів щодо опору 

змінам, які необхідно враховувати усім топ-

менеджерам [Найпак, 2013, 23]: 

1. До опору треба бути готовим. Для того, 

щоб усвідомити це необхідно розуміти що 

будь-які глобальні зміни стосуються 

конкретних очікувань і надій співробітників, 

які в свою чергу турбуються про своє 

майбутнє в більшій мірі ніж про майбутнє 

компанії. 

2. Існує кілька форм опору, які випливають 

з позитивного чи негативного сприйняття 

інформації. 

3. Опір може набувати явної і прихованої 

форми, яка є найбільш небезпечною. 

4. Нещирість співробітників щодо зміни. 

Відкрите висловлювання своєї думки щодо 

ідеї керівництва малоймовірно, що пов'язано з 

дотриманням субординації в організації. 

Сила опору, її форма виникає від причини 

виникнення опору. Можна виділити два 

основних типи перешкод змінам: особистий і 

організаційний (структурний).  

Особистий опір передбачає: 

• Заперечення змін – консерватизм. 

Співробітник відчуває почуття страху перед 

невідомим майбутнім, внаслідок чого віддає 

перевагу теперішньому. 

• Відсутність гарантій – невпевненість в по-

зитивному результаті змін. Співробітнику 
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потрібні гарантії того, що він ніяким чином не 

постраждає, незалежно від результату операції. 

• Негативне сприйняття необхідності змін, 

нерозуміння, а також ризик можливих втрат 

(наприклад: фінансових). 

• Ризик зіпсувати сформовані соціальні 

відносини на своєму робочому місці. 

• Дефіцит ресурсів і часу через великий 

об’єм поточної роботи. 

В якості перешкод на рівні організації 

виступають: 

• Неповороткість складних організаційних 

структур, складність переоцінки пріоритетів 

через сформовані соціальні відносини. 

• Взаємозалежність підсистем, коли зміна в 

одній підсистемі може гальмувати реалізацію 

іншого проекту, конфронтація інтересів. 

• Опір можливим змінам в сформованому 

«балансі влади» та передачі привілеїв певним 

групам. 

• Наявність досвіду невдач, пов'язаних з 

організаційними змінами. 

• Опір трансформаційним процесам, що 

нав'язані консультантами ззовні. 

Досвідчений керівник, який передбачає 

можливість появи опору, враховуючи кожну з 

перерахованих вище можливих причин їх 

виникнення, має змогу розробити політику, 

націлену на його подолання. У разі 

необхідності швидких і радикальних змін 

повинні передбачатися навіть жорсткі заходи. 

Отже, менеджеру слід розробляти превентивні 

методи для боротьби з опором. 

Необхідно також торкнутися питання 

стратегії проведення організаційних змін. 

Стратегія зміни − це комплекс процедур і про-

цесів, пов'язаних із здійсненням змін, тобто 

підхід обраний в залежності від обставин, які 

враховують такі фактори: темп здійснення 

змін, ступінь управління з боку менеджерів, 

використання зовнішніх (консалтингових) 

структур і центральне або місцеве 

зосередження сил. 

Основним завданням формування стратегії 

змін є ефективний результат вирішення 

існуючої проблеми після проведення змін. Для 

того, щоб максимально зменшити опір змінам 

необхідно максимальне залучення всіх 

учасників організації в процес змін – так 

званий принцип залучення. 

Щоб забезпечити залучення співробітників, 

здійснюються певні дії з боку менеджерів, що 

залежать від обраного ступеня залучення. На 

рис. 1 зображена шкала залучення співро-

бітників в процес зміни, а також необхідні дії з 

боку менеджерів відповідно [Найпак 2010, 48]. 

 
Рис. 1. Дії з боку менеджерів, що залежать від обраного ступеня залучення* 

* Джерело: [Друкер 2001, 112] 
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Зміни, звичайно, не є гладким процесом. 

Неминучі протистояння і проблеми. Період 

часу між справжнім статусом і бажаним в 

майбутньому є перехідним, і, як правило, 

містить у собі окремі риси як теперішнього, 

так і майбутнього періодів. Проблема опору 

змінам схематично зображена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Проблема опору змінам* 

* Джерело: [Співак 2001, 112] 

 

Аналіз і прогноз ситуації розглядаються як 

ключові елементи моделі перехідного періоду. 

Для того, щоб переконатися, що зміни 

втіляться в життя, керівник повинен зрозуміти 

в якому становищі організація перебуває в 

даний момент, спрогнозувати її становище в 

майбутньому, а також розглянути ті проблемні 

питання, які можуть перешкоджати процесам 

змін. 

Лише зважена оцінка реального стану 

компанії може дати можливість керівництву 

сформувати реальний план дій для досягнення 

поставлених цілей і задач. 

Необхідно відзначити, що ефективність 

моделі перехідного періоду буде досягнута для 

тих організацій, в яких керівництво має 

бачення майбутнього стану організації та 

готове до активних дій по відношенню до 

зовнішнього середовища. Даний підхід 

здійснюється за рахунок високого ступеня 

участі працівників в процесі прийняття 

управлінських рішень. 

Для лідера, в зв'язку з цим, найважливішим 

є залучення людей до нового бачення, яке 

тягне за собою розуміння і участь в проведенні 

змін в більшій мірі, ніж їх насильницьке 

підштовхування до майбутнього положення. 

Висновки і пропозиції. Необхідно 

підкреслити, що через високу швидкість 

розвитку сучасної ринкової економіки, 

удосконалення технологій, полювання за 

інноваціями, посилення конкурентної 

боротьби за споживача, а також підвищення 

загального рівня життя людини в цілому, 

формуються нові правила управління 

підприємством, що змушує сучасні організації 

постійно адаптуватися до безперервних змін. 

Успішність компанії безпосередньо залежить 

від її здатності пристосовуватись до нових 

умов функціонування.  Правильно побудована 

організаційна структура управління створює 

сприятливі умови для підвищення якості 

управління, зростання ефективності діяльності 

організації. Загальне розуміння необхідності 

організаційних змін  обумовлює значний 

інтерес до питання ефективності змін, що 

впроваджуються. 

Доцільним є подальше вивчення та 

дослідження питання поведінки працівників в 

процесі проведення організаційних змін на 

підприємстві. Також потрібує досліджень 

стимулювання зацікавленості в організаційних 

змінах та використання участі робітників в 

управлінні для здійснення змін. 
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Лищинский И.В. 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Статья посвящена проблемам управления организационными изменениями, как одного из важнейших вопросов 

современного менеджмента, связанного с развитием организации как открытой социальной системы. Успех 

компании зависит от способности вовремя и правильно реагировать на изменение внешней среды, и руководителям 

важно понимать, насколько необходимо быть «живым» в условиях постоянных перемен. Правильно построенная 

организационная система управления и структура организации создает благоприятные условия для повышения 

качества управления, что способствует повышении эффективности деятельности организации. Всеобщее 

понимание необходимости организационных изменений обуславливает возросший интерес к вопросу 

эффективности производимых изменений. 

Одной из основных научно-практических задач, является поиск эффективных стратегий и механизмов 

организационных преобразований, которые позволят активизировать деятельность организаций, повысят их 

конкурентоспособность, и как следствие, позволят создать основу для развития основных отраслей украинской 

экономики. 

Ключевые слова: организационные изменения, стратегический менеджмент, управленческие решения, 

сопротивление переменам, управление изменениями. 

 

Lishchynsky I.V. 

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF CHANGE MANAGEMENT IN MODERN ORGANIZATIONS 

The article deals with the problems of organizational change management as one of the most important issues of modern 

management, which is connected with the development of an organization as an open social system. The company's success 

depends on its ability to react timely and properly to changes in the external environment, and it is important for the 

managers of a company to understand to what extent one must be "alive" in the face of constant change. A properly 

constructed organizational management system and the structure of an organization create favorable conditions for 

improving the quality of management, which contributes to improving the efficiency of the performance of an organization. 

General understanding of the need for organizational change leads to an increased interest in the issue of the effectiveness of 

the changes that are being made. 

One of the main scientific and practical tasks consists in finding effective strategies and mechanisms for making 

organizational changes that will allow of stimulating the activities of organizations, as well as increasing their competitive 

capacity, and, as a result, will provide the framework for the development of the key sectors of the economy of the Ukraine. 

Keywords: оrganizational change, strategic management, managerial decisions, resistance to change, change management. 

 

 

 

 

 


