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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

У роботі узагальнено теоретичні положення та методичні підходи щодо управління організаційно-економічни-
ми змінами в організації. Зроблено висновок, що для досягнення цілей організаційно-економічних змін в організації 
необхідне створення такої системи управління, щоб у всьому діапазоні можливих впливів зовнішнього середовища 
на організацію, що характеризуються певною швидкістю й інтенсивністю змін, всі її підсистеми виконували свої 
функції регламентованим чином. 
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В работе обобщены существующие теоретические положения и методические подходы к управлению орга-
низационно-экономическими изменениями в организации. Сделан вывод, что для достижения целей организацион-
но-экономических изменений в организации необходимо создание такой системы управления, чтобы во всем диапа-
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и интенсивностью изменений, все ее подсистемы выполняли свои функции регламентированным образом.
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a process of a company transformation due to the influence of external factors, changes in the approaches to managing 
internal resources of an enterprise: personnel, structure, finances, technology, etc. It has been found out that change man-
agement includes identifying destabilizing forces, determining market leveling, choosing appropriate methods to use and 
creating the most effective change strategy, as well as applying these elements more effectively. The article shows that today, 
with the development of information technologies and an increase in the uncertainty of the external environment, the issues 
of timely recognition of threats to the existence of organizations, stability, and development opportunities are coming to the 
fore. They are becoming the criteria for evaluating the effectiveness of the management system, the internal rationality of 
its organization fades into the background, strengthening the position of the situational approach to management. On the 
basis of theoretical provisions regarding the program method, a model has been created for managing organizational and 
economic changes in a company. The model singles out five blocks of managerial actions corresponding to the components 
of the management system. In accordance with the suggested model, the cyclical nature of the management process of orga-
nizational and economic changes in a company has been highlighted as its main feature, which means constant adjustment 
of the strategy, subject to the availability of changes both inside and outside the company.

The process of managing changes in a company is always a closed process, since the evaluation of activities and the 
determination of necessary adjustments are both the completion and the beginning of the management cycle. It has been 
concluded that in order to achieve the goals of organizational and economic changes in a company, it is necessary to create 
such a management system so that all subsystems fulfill their functions in a regulated manner over the entire range of possi-
ble environmental impacts on an organization that are characterized by a certain speed and intensity of changes. 

Key words: management, organizational and economic changes, company, business.

Постановка проблеми. Сучасний етап у розвитку суспільства характеризується корінними перетво-
реннями, що супроводжуються фундаментальною трансформацією економічних систем. Посилення інте-
граційних тенденцій в економіці приводить до значного ускладнення структур, зростання взаємозв’язків 
і взаємозалежностей між різними економічними об’єктами, що істотно загострює проблеми управління. 
Вирішення протиріччя між традиційними уявленнями в цій сфері й економічною реальністю вимагає 
розроблення й застосування концепції управління організаційно-економічними змінами промислового 
підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сьогодні усе більше уваги в теоретичних дослідженнях 
економістів і практичній діяльності менеджерів приділяється розв’язанню проблеми управління зміна-
ми в організації. Теоретичні та практичні питання управління змінами на промислових підприємствах 
були досліджені багатьма вченими-економістами. Серед наукових досліджень, у яких розглядалося вирі-
шення цієї проблеми, особливої уваги заслуговують роботи Д. Андерсона [1], У. Барнета [2], Л. Гордієн-
ко [3], Т. Лепейко [4], Д. Найпак [5], С. Степаненко [6] та ін.

Не зважаючи на значний вклад дослідників у розв’язання проблеми управління організаційно-еко-
номічними змінами, багато питань потребують ретельного опрацювання та поглибленого дослідження.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є узагальнити теоретичні положення та мето-
дичні підходи щодо управління організаційно-економічними змінами в організації.

Виклад основного матеріалу. Важливість управління організаційно-економічними змінами зумов-
лена низкою причин. У. Ротвел та Р. Суліван виокремлюють чинники, що найбільше впливають на цей 
процес: зміни технологій, спричинені науково-технічним прогресом; посиленням глобалізаційних тен-
денцій, які виражаються у швидкій поставці товарів по всьому світу і транснаціональному веденні біз-
несу; постійне зменшення витрат, яке здійснюється підприємствами за рахунок ведення онлайн-бізнесу 
та управління операційними витратами; підвищення швидкості змін на ринку, що змушує боротися з 
конкурентами за право швидко задовольняти мінливі потреби споживачів; підвищення важливості інте-
лектуального капіталу, який дозволяє формувати креативні здібності щодо нового бізнесу, нових про-
дуктів, послуг і ринків та збільшення ступеню й масштабів змін [7].

Аналіз найпоширеніших визначень категорії «зімни» наведено в таблиці 1.
Таблиця 1 

Морфологічний аналіз категорії «зміни»
№ 

за/п Автор Визначення організаційно-економічних змін Ключові слова

1 С. Д. Лазар

ОЗ є відповідями на деякі зовнішні сили, такі як зміни на ринку, різні 
тиски з точки зору конкурентоспроможності і т.д., або можуть бути 
викликані деякими ендогенними змінними, такими як прагнення ме-
неджера застосовувати різні методи чи технології

Відповіді на зовнішні і 
внут рішні сили

2 Б. Гроард і 
Ф. Местон

Процес радикальної чи часткової трансформації структури й компе-
тенцій, що забезпечує процес еволюції організації Процес трансформації

3
П. Коллоретт, 
Г. Делисле, 
Р. Перро 

Будь-які відносно тривалі зміни в підсистемі організації за умови, 
що такі зміни можна спостерігати її членам або контактним аудито-
ріям цієї системи

Відносно тривалі 
зміни, які піддаються 
спостереженню
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4

Г. Х’юбер, 
В. Глік, 
С. Мюллер, 
К. Саткліф 

Зміни в організації – це зміни в тому, як організаціє функціює, хто її 
члени та лідери, яку форму вона приймає і як вона розподіляє свої 
ресурси

Функціювання 
організації

5
А. Ван де 
Вен, 
М. Пул 

Емпіричне спостереження різниці у формі, якості чи стані якого-
небудь організаційного елементу впродовж часу. Організаційними 
елементами можуть бути: робота конкретного працівника, робоча 
група, організаційна стратегія, програма, продукт чи вся організація 
в цілому

Різниця у формі, якості 
чи стані організаційного 
елементу

6 В. Барнет, 
Г. Керрол 

Перетворення організації між двома 
моментами часу Відмінності у часі

7 І. Прокопенко Відмінність від колишнього стану. Зміна – це заміна одного іншим, 
або так зване перетворення. При цьому процеси, які характеризують 
поняття «зміна», мають такі напрямки, як розвиток та адаптація 

Заміна чи перетворення. 
Процеси розвитку та адап-
тації

Отже, організаційно-економічні зміни це процес трансформації підприємства, що зумовлений впли-
вом зовнішніх факторів, змінами у підходах до управління внутрішніми ресурсами підприємства: персо-
налом, структурою, фінансами, технологіями.

Узагальнення класифікацій організаційно-економічних змін та їх взаємозв’язок подано на рисунку 1.
Управління змінами включає виявлення дестабілізувальних сил, визначення вирівнювання на ринку, 

обрання відповідних методів для використання, створення найбільш ефективної стратегії змін і застосо-
вування зазначених елементів найбільш ретельно.

Організаціям, що розвиваються, властиві такі ознаки, як організаційні зміни. Види розвитку організа-
цій можна класифікувати за різними критеріями:
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Рис. 1. Класифікація організаційно-економічних змін* 
* узагальнено за 8–10.

Продовження Таблиці 1 
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1) за масштабами змін: локальний, глобальний;
2) за стратегічною спрямованістю змін: збалансований, наступальний, захисний;
3) за сферою реалізації змін: ресурсний, технологічний, продуктовий, ринковий, управлінський;
4) за функційною спрямованістю змін: виробничий, інноваційний, інвестиційний, маркетинговий, фі-

нансовий, соціальний, адміністративний;
5) за характером змінюваних факторів внутрішнього середовища підприємства: організаційний, еко-

номічний, організаційно-економічний.
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Рис. 2. Модель управління організаційно-економічними змінами в організації
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Сьогодні з розвитком інформаційних технологій, збільшенням невизначеності зовнішнього середо-
вища на перший план виходять питання своєчасного розпізнання загроз для існування організацій, ста-
більності, можливостей розвитку. Вони стають критеріями оцінки ефективності системи управління, 
внутрішня раціональність її організації відходить на другий план, підсилюючи позиції ситуаційного під-
ходу до управління. Внутрішня будова системи управління виробництвом розглядається як відповідь на 
вплив зовнішнього середовища й деяких організаційних характеристик самого підприємства, вибираєть-
ся будь-яка структура управління, якщо вона забезпечує максимальне досягнення цілей.

В умовах високого ступеня невизначеності й динамічності зовнішнього середовища найбільш ефек-
тивним є програмний метод управління. Відповідно до програмного методу при вирішенні проблем 
управління необхідно визначити три елементи:

1) вибір цільових орієнтирів організаційно-економічних змін в організації;
2) розробка програми досягнення цільових орієнтирів, що передбачає вибір прийнятної стратегії її 

розвитку й формування плану її здійснення;
3) створення механізмів управління, що забезпечують реалізацію стратегії й досягнення цільових 

орієнтирів.
На основі теоретичних положень щодо програмного методу було сформовано модель управління ор-

ганізаційно-економічними змінами в організації (рис. 2).
У запропонованій моделі виділено п’ять блоків управлінських дій, що відповідають складовим сис-

теми управління:
1) блок цілепокладання (припускає здійснення якісної конкретизації образу майбутнього й форму-

вання переліку цільових орієнтирів розвитку, що дозволяє визначити не тільки бажаний результат, але 
й, по суті, режим організаційно-економічних змін в організації, засоби й методи, які будуть задіяні для 
досягнення результату);

2) аналітичний блок (охоплює аналіз готовності організації до організаційно-економічних змін);
3) блок вибору стратегії організаційно-економічних змін в організації (припускає визначення при-

вабливих стратегій, здійснення їх порівняльного аналізу й вибір прийнятної стратегії організаційно-еко-
номічних змін в організації);

4) блок реалізації стратегії організаційно-економічних змін в організації (включає такі дії: формуван-
ня стратегічного потенціалу організації, здійснення стратегічних змін, мотивацію персоналу, управління 
опором; координацію процесу реалізації стратегії організаційно-економічних змін в організації);

5) контрольний блок (передбачає періодичну перевірку відповідності стратегії для досягнення по-
ставлених цілей організаційно-економічних змін в організації, визначення причин відхилень, аналіз ак-
тивності організаційно-економічних змін й можливості подальшої реалізації стратегії за певних умов, 
формування й реалізацію системи коригувальних заходів).

У якості основної особливості процесу управління організаційно-економічними змінами в організа-
ції, відповідно до запропонованої моделі, варто виділити його циклічність, що означає постійне коректу-
вання стратегії за умови наявності змін як усередині організації, так і за межами. 

Процес управління змінами в організації завжди є замкнутим, тому що оцінка діяльності й визначен-
ня необхідних коректив є одночасно завершенням і початком управлінського циклу.

Висновки. Проведені дослідження та теоретичне узагальнення сучасних наукових розробок тих пи-
тань, які виникають у процесі реалізації завдань кожного з наведених блоків моделі управління, показа-
ли, що у теперішній час недостатньо повно вирішені завдання аналізу готовності організації до організа-
ційно-економічних змін та визначення розвитку динаміки її активності.

Для досягнення цілей організаційно-економічних змін в організації необхідне створення такої систе-
ми управління, щоб у всьому діапазоні можливих впливів зовнішнього середовища на організацію, що 
характеризуються певною швидкістю й інтенсивністю змін, всі її підсистеми виконували свої функції 
регламентованим чином. 
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