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ПОДОЛАННЯ ОПОРУ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ЗМІНАМ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО 

РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Сучасну організацію неможливо уявити  без організаційних змін, бо саме середовище в котрому існує підприємство весь час змінюється,  надзвичайно 

важливими залишаються питання ефективного управління та забезпечення стабільного розвитку підприємств, тому у  статті досліджено актуальну 

проблему подолання спротиву змінам в організації. Проаналізовано роботи вчених-науковців, які розглядають питання управління змінами на 

підприємствах, але виявлено, що узагальнення причин неприйняття змін та запропонування алгоритму дій для подолання опору змінам на підприємстві 

потребує більш детального розгляду, саме поглиблене вивчення й побудова ефективної системи управління змінами допоможе підвищити рівень 

управління в організації, а саме завдяки влучній координації та інтеграції діяльності різних служб та підрозділів підприємств бо досягнення оперативних 

і стратегічних цілей суб’єктів господарювання завжди є пріоритетним. Ефективне управління змінами на підприємстві може бути дуже складним 

процесом, тому менеджери повинні своєчасно впроваджувати комплексні зміни, а саме у роботі з персоналом, у технологіях, що використовуються, або 

будуть використані на підприємстві, у певних вимогах до рівня компетенції фахівців та, безумовно до взаємодії із складним та змінним зовнішнім та 

внутрішнім середовищами; таким чином проаналізовані методи подоланні організаційними змінами. Розглянуто чинники впливу на організацію – це 

рушійні сили, які впливають на виробничо-господарську діяльність організації і забезпечують певний рівень отриманих результатів, запропоновано 

класифікувати їх за двома ознаками: рівень впливу та середовище впливу. Так як перша класифікація — за рівнем впливу містить елементи зовнішнього 

середовища, які і можуть бути причиною внесення певних змін в організацію. Однак, за допомогою другої класифікації -  за середовищем впливу, 

можемо виділити різні види змін залежно від внутрішнього середовища організації. При цьому чинники зовнішнього середовища будуть теж 

причинами для організаційних змін, але окремі з них є їхніми елементами. Отже, на основі аналізу, запропоновано класифікацію організаційних змін, а 

саме, викреслити такі напрямки змін у чинниках внутрішнього середовища. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В КОНТЕКСТЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Современную организацию невозможно представить без организационных изменений, потому что сама среда в котором существует предприятие все 

время меняется, чрезвычайно важными остаются вопросы эффективного управления и обеспечения стабильного развития предприятий, так в статье 

исследовано актуальную проблему преодоления сопротивления изменениям в организации. Проанализированы работы ученых-ученых, которые 

рассматривают вопросы управления изменениями на предприятиях, но обнаружено, что обобщение причин непринятия изменений и предлагаемых 

алгоритма действий для преодоления сопротивления изменениям на предприятии требует более детального рассмотрения, именно углубленное 

изучение и построение эффективной системы управления изменениями поможет повысить уровень управления в организации, а именно благодаря 

меткой координации и интеграции деятельности различных служб и подразделений предприятий поскольку для достижения оперативных и 

стратегических эти лей субъектов хозяйствования всегда является приоритетным. Эффективное управление изменениями на предприятии может быть 

очень сложным процессом, поэтому менеджеры должны своевременно внедрять комплексные изменения, а именно в работе с персоналом, в 

технологиях, используемых или будут использованы на предприятии, в определенных требованиях к уровню компетенции специалистов и, безусловно 

к взаимодействию со сложным и переменным внешним и внутренним средами; таким образом проанализированы методы преодолении 

организационными изменениями. Рассмотрены факторы влияния на организацию - это движущие силы, влияющие на производственно-хозяйственную 

деятельность организации и обеспечивают определенный уровень полученных результатов, предложено классифицировать их по двум признакам: 

уровень влияния и среда влияния. Так как первая классификация - по уровню влияния содержит элементы внешней среды, которые и могут быть 

причиной внесения определенных изменений в организацию. Однако, с помощью второй классификации - среде воздействия, можем выделить 

различные виды изменений в зависимости от внутренней среды организации. Итак, на основе анализа, предложена классификация организационных 

изменений, а именно, вычеркнуть такие направления изменений в факторах внутренней среды. 

Ключевые слова: организационные изменения, инновационная политика, нововведение, организационное поведение, стратегическое развитие, 

стратегия развития персонала 

М. PANTELIEIEV, N. SHMATKO, V. VARVYANSKAYA, A. BALATSKO 

SUPPORTING ORGANIZATIONAL CHANGES IN THE CONTEXT OF THE STRATEGIC 

DEVELOPMENT OF A MODERN ENTERPRISE 

The current organization is impossible without organizational change, because it is an environment in which the company exists all the time, 

critical questions remain effective management and sustainable development of enterprises, so the article explores the actual problem of overcoming 

resistance to change in organizations. The analysis of scientists and researchers who consider change management in enterprises, but found that the 

generalization of the reasons of rejection of amendments and propose an algorithm of actions for overcoming resistance to change in the company 

needs more detailed examination, it is an in-depth study and construction of effective change management system will help to increase the level of 

control in the organization, precisely because of the proper coordination and integration of the activities of various services and divisions of 

enterprises for the achievement of operational and strategic ones. Lei of business entities is always a priority. Effective change management in the 

enterprise can be a very difficult process, so managers should promptly implement complex changes, namely HR, the technologies used or will be 

used in the enterprise, in particular requirements for the competence of professionals and, of course interaction with complex and variable external 

and internal environments; thus analyzing methods to overcome organizational changes. The factors impact on the organization - is the driving force 

affecting the production and economic activities of the organization and provide a certain level of the results, asked to classify them according to two 

criteria: level of exposure and environment impact. Since the first classification - by the level of influence contains elements of the environment, 

which may be the reason for making certain changes in the organization. However, with the help of the second classification - the medium of 

influence, we can distinguish different types of changes depending on the internal environment of the organization. At the same time, the factors of 

the environment will also be reasons for organizational changes, but some of them are their elements. Consequently, on the basis of analysis, the 

classification of organizational changes is proposed, namely, to exclude such areas of change in the factors of the internal environment. 

Key words: organizational changes, innovation policy, innovations, organizational behavior, strategic development, personnel development 

strategy 
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Вступ. Розвиток технологій у сучасних 

організаціях, певна мінливість зовнішнього та 

внутрішнього середовища, призводить до того, що 

підприємства повинні проводити певні зміни, а саме 

впроваджувати нові технології, нововведення у процесах 

управління, інновацій та інноваційних процесів на 

підприємстві, щоб, таким чином, бути 

конкурентоспроможними на сучасному ринку 

споживачів. Сучасну організацію неможливо уявити  без 

організаційних змін, бо саме середовище в котрому 

існує підприємство весь час змінюється,  надзвичайно 

важливими залишаються питання ефективного 

управління та забезпечення стабільного розвитку 

підприємств, тому у  статті досліджено актуальну 

проблему подолання спротиву змінам в організації. На 

сьогодні багато підприємств спрямовані на 

удосконалення, перетворення  методів та форм 

управління, ставивши на мету стимулювання 

підприємства та розвиток інших економічних відносин, 

вихід на нові зарубіжні ринки.  

Саме поглиблене вивчення й побудова  ефективної 

системи управління змінами допоможе підвищити 

рівень управління в організації, а саме завдяки влучній 

координації  та інтеграції діяльності різних служб та 

підрозділів підприємств бо досягнення оперативних і 

стратегічних цілей суб’єктів господарювання завжди є 

пріоритетним. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими чи практичними 

завданнями. Без інноваційних технологій, нововведень  

неможливо уявити сучасну успішну організацію тому 

своєчасні зміни є необхідними, таким чином 

актуальності набуває наукова проблема ефективності 

здійснення організаційних змін й у цьому контексті – 

наукове завдання подолання спротиву персоналу змінам 

в організації 

Мета статті полягає у більш поглибленому 

вивченні подолання опору організаційним змінам, 

класифікації, методи, фактори, що  впливають на 

проведення змін. Узагальнення причин неприйняття 

змін та запропонування алгоритму дій для  подолання 

опору змінам на підприємстві - це потребує більш 

детального розгляду поглядів вчених-науковців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на які 

спирається автор. Багато вчених вивчає питання 

подолання кризи приймання колективом підприємства 

певних змін, а саме такі зарубіжні та вітчизняні вчені-

науковці  як О. Кузьмін, О. Мельник, К. Левін, С. 

Турчіна, М. Мескон, Г. Широкова, Ф. Крюгер, Д. 

Воронкова, Є. Бойко та багато інших. Але, в умовах 

постійних змін у економіці України потрібно постійно 

досліджувати це дуже важливе та складне питання. 

О.Є. Кузьмін та О.Г. Мельник  вважають що 

діяльність організації залежить від різних чинників, вони 

запропонували класифікацію організаційних змін 

відповідно до чинників впливу на організацію, а саме що 

це рушійні сили, які впливають на виробничо-

господарську діяльність організації і забезпечують 

певний рівень отриманих результатів [1]. Їх можна 

класифікувати за двома ознаками: рівень впливу та 

середовище впливу. За рівнем впливу поділяють: 

мікроекономічні чинники, які здійснюють вплив на рівні 

підприємства та макроекономічні, які впливають на 

рівні галузей та держави. За середовищем впливу: 

внутрішнє середовище визначається внутрішніми 

чинниками, тобто ситуаційними рушійними силами 

всередині організації та зовнішнє – визначається 

зовнішніми чинниками, тобто ситуаційними рушійними 

силами, що впливають на організацію ззовні. 

Вчений-економіст К. Левіна запропонував процес 

організаційних змін як послідовні кроки [2],  Х. 

Рамперсад характеризує поняття «управління змінами» 

як процес, що складається з етапів: планування, 

реалізації, контролю, регулювання та координування. 

При цьому планування передбачає визначення об’єкта 

змін; формулювання необхідних змін; забезпечення 

підтримки змін, реалізація змін полягає у 

експериментальному впровадженні, контроль — 

перевірка результатів реалізації змін, а координування –  

впровадження перевірених змін [3]. 

С.Г. Турчіна у своєї наукової праці стверджує, що  

реалізація змін та ефективне управління ними на 

сучасному етапі неможливе без формування так званої 

команди управління змінами. Формується група 

професіоналів, що безпосередньо зацікавлені у 

досягнення поставлених цілей де кожен учасник 

виконує певну управлінську роль та відповідає за 

конкретне завдання.   На початковому етапі доцільно, на 

нашу думку, проводити діагностику підприємства, в 

ході якої оцінювати наявний потенціал, аналізувати 

конкурентні позиції підприємства та фактори, що 

вказують на необхідність проведення змін.  Наступним 

етапом може бути «впровадження змін», де 

обов’язковим є складання плану змін, адже, від того, 

наскільки ретельно будуть сплановані зміни на 

підприємстві залежить ефективність їх впровадження в 

цілому [5].  

План змін повинен відображати стратегію розвитку 

підприємства слід також визначити та оцінити можливі 

перешкоди, які можуть з’явитися на шляху до змін та 

заздалегідь застосувати інструменти подолання 

можливого опору. Заключним етапом у процесі 

управління змінами є реалізація запланованих змін. 

Передбачається оцінка результатів впроваджених змін з 

точки зору економічної ефективності і соціальних 

наслідків тощо [7-10].  

Викладення основного матеріалу дослідження.  
Управління змінами — 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 [4]. 
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Методи подолання організаційними змінами 

зображено у вигляді рис .1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методи подолання організаційними змінами 

 

На сьогодні немае чіткої  класифікації 

організаційних змін, але О.Є.Кузьміним та О.Г. 

Мельник запропоновано класифікацію організаційних 

змін відповідно до чинників впливу на організацію. 

Чинники впливу на організацію – це рушійні сили, які 

впливають на виробничо-господарську діяльність 

організації і забезпечують певний рівень отриманих 

результатів. Їх можна класифікувати за двома 

ознаками: рівень впливу та середовище впливу [2]. 

Класифікація чинників впливу на організацію 

зображена у таблиці 1.  

 

Таблиця 1. – Класифікація чинників впливу на 

організацію 

За рівнем впливу поділяють: 

Мікроекономічні чинники, які здійснюють вплив на рівні 

підприємства (цілі, структура, завдання, технологія, працівники, 

ресурси, партії, постачальники, споживачі, конкуренти) 

Макроекономічні, які впливають на рівні галузей та держави 

(законодавчі акти, державні органи влади, система економічних 

відносин  у державі, стан економіки, міжнародні події, 

міжнародне оточення, НТП, політичні обставини, особливості 

міжнародних економічних відносин) 

За середовищем впливу: 

Внутрішнє середовище визначається внутрішніми чинниками, 

тобто ситуаційними рушійними силами всередині організації 

(цілі, структура, завдання, технологія, працівники та ресурси); 

Зовнішнє – визначається зовнішніми чинниками, тобто 

ситуаційними рушійними силами, що впливають на організацію 

ззовні (споживачі, конкуренти, конкуренти, органи державного 

управління, фінансові організації). 

 

Так як перша класифікація — за рівнем впливу 

містить елементи зовнішнього середовища, які і 

можуть бути причиною внесення певних змін в 

організацію. Однак, за допомогою другої класифікації 

-  за середовищем впливу, можемо виділити різні види 

змін залежно від внутрішнього середовища 

організації. При цьому чинники зовнішнього 

середовища будуть теж причинами для 

організаційних змін, але окремі з них є їхніми 

елементами. 

Отже, на основі аналізу, можна запропонувати 

класифікацію організаційних змін, а саме, викреслити 

такі напрямки змін у чинниках внутрішнього 

середовища: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Напрями змін у чинниках внутрішнього 

середовища 
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Що ж стосується організаційних змін у межах 

зовнішнього середовища, то їх можна поділити на 

контрольовані та неконтрольовані. 

1. Контрольовані організаційні зміни 

зовнішнього середовища: зміни споживачів; зміни 

постачальників; зміни законодавства під впливом 

лобіювання; зміни інфраструктури залежної від 

підприємства. 

2. Неконтрольовані організаційні зміни 

зовнішнього середовища: зміни конкурентів, зміни 

законодавства; зміни міжнародних подій та 

міжнародного оточення; державні політичні 

обставини; соціально- культурні обставини. 

План запровадження організаційних змін, 

включає такі етапи: 

1. Перш за все потрібно повідомити персонал 

про майбутні зміни на підприємстві. Керівництво 

організації офіційно повідомляє працівників про 

впровадження змін та знайомить з планом їх 

здійснення. Головна мета полягає залучити 

співробітників у процес проведення змін. Якщо 

керівництво переконає у необхідності змін, то й 

персонал буде брати активну участь в нововведеннях. 

На нашу думку, дуже важливо вибрати найбільш 

правильний (безпечну в даній ситуації) спосіб 

донесення до персоналу інформації про необхідність 

впровадження змін на підприємстві. Від цього буде 

залежати перша «реакція» робітників на цю новину. 

Вона буде або позитивною або негативною, бо 

байдужої реакції, як правило, не буває. Люди, в першу 

чергу, іспитують певний страх, невпевненість у 

майбутньому дні, страх втрати певних соціальних 

преференцій, посади та інше. 

2. На другому етапі керівництво знайомить 

персонал із системою запровадження змін. 

Необхідність полягає у донесенні до працівників 

головну мету проведення цих змін, а саме визначення 

кінцевих цілей . Щоб заохотити людину (морально, 

матеріально тощо) вводиться система оцінки 

результатів для стимулювання працювати якомога 

краще. Також розробляються програми навчання, 

відвідування тренінгів, підвищення кваліфікаційного 

рівня співробітників для подальшої роботи з 

урахуванням цих змін. 

3. Для надання підприємству допомоги та  

підтримки створюється група бачення, що 

складається з двох підрозділів, агентів змін і 

менеджерів змін. Визначають необхідність 

перетворень щодо кожної складової компонента 

організації [11,12]. Для цього вони аналізують всю 

інформацію, визначають стан підприємства та 

формують пропозиції , які потрібно провести в 

організації, з урахуванням наявних ресурсів на 

підприємстві. 

4. Персонал відіграє дуже важливу роль на 

підприємстві тому це є основною ланкою 

впровадження змін, а саме посилення функції 

управління персоналом. Головні задачі: розподіл 

співробітників по функціях (з урахуванням 

нововведень ) за якими вони закріплені; організація й 

проведення інтелект-тренінгів, для удосконалення 

розуміння всіх механізмі, тонкощі введення  

організаційних змін; підвищення професійного рівня 

та інтелектуального потенціалу співробітників 

організації. Головні функції: більш досконалій  відбір 

персоналу; спостереження й аналіз можливих зміни з 

боку вимог споживачів, конкурентного оточення, 

внутрішньої реорганізації; оцінка підприємства до 

організаційних змін з урахуванням фінансових, 

матеріальних, технологічних, інтелектуальних та 

інших видів ресурсів. 

Висновки. Можна зробити висновок, що 

ефективне управління змінами на підприємстві може 

бути дуже складним процесом, тому менеджери 

повинні своєчасно впроваджувати комплексні зміни, а 

саме у роботі з персоналом, у технологіях, що 

використовуються, або будуть використані на 

підприємстві, у певних вимогах до рівня компетенції 

фахівців та, безумовно до взаємодії із складним та 

змінним зовнішнім та внутрішнім середовищами [6]. 

Таким чином проаналізовано методи подолання 

організаційними змінами на сучасному підприємстві, 

наведена класифікація чинників впливу на 

організацію та запропоновані напрями змін у 

чинниках внутрішнього середовища.  
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