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Резюме. За допомогою використання методу дихотомічного аналізу визначено сутність 

управління змінами як самостійного виду менеджменту підприємства. Здійснено виокремлення двох 

змістовних зрізів даної проблеми у сучасному науковому дискурсі: концептуального та цільового. 

Досліджено місце управління змінами у діяльності підприємств. Розкрито його сутність у таких 

аспектах: як складової стратегічного менеджменту підприємства; як управління діяльністю 

підприємства; як набору оперативних функцій; як складової соціального управління. 
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Summary. In the article, using the method of dichotomous analysis, the essence of management of 

changes as an independent type of management of the enterprise is determined. Two distinct sections of this 

problem are distinguished in contemporary scientific discourse: conceptual and target. The place of management 

of changes in the activity of enterprises is investigated. Its essence is disclosed in the following aspects: as a 

component of strategic management of the enterprise; how to manage the activities of the enterprise; as a set of 

operational functions; as a component of social management. 
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Постановка проблеми. Сучасне підприємство може ефективно функціонувати 

тільки в умовах ринкової орієнтації та гнучкого стратегічного управління, орієнтованого 

на системні зміни та пристосування до умов ринку. За таких умов досягнення цілей і 

реалізація місії можливі тільки в умовах перманентного впровадження змін та 

управління змінами різних рівнів. Поверхневе ставлення до процесу змін становить 

серйозну загрозу успішності менеджменту підприємства та фінансовим результатам 

його господарювання. Все це доводить практичну значущість управління змінами як у 

контексті теоретичного підгрунтя, так і у контексті практичних прийомів та ефективного 

інструментарію. 

Для реалій українського менеджменту управління змінами є відносно новим 

процесом, який відноситься до царини менеджменту вищого рівня та потребує 

системних знань як про специфіку бізнесу, так і про спеціальні інструменти управління, 

у розробленні яких вітчизняна наука має ряд прогалин. У більшості випадків українські 

менеджменти використовують іноземні практики управління змінами, що, на жаль, не 

забезпечує бажаних результатів у зв’язку із ментальністю та національними особливості 

бізнесу. Зазначені процеси й наявність багатьох недоліків теоретичної бази вимагають 

подальших наукових досліджень сутності та змісту управління змінами. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 

провадження змін та ефективного управління змінами підприємств останнім часом 

привертає дедалі більше уваги вчених. Серед іноземних вчених, які вивчають проблеми 

управління змін можна відзначити таких науковців, як: Л. Андерсон, У. Барнет, 

А. Бедон, М. Бір, А. Ван де Вен, Л. Грейнер, Г. Керолл, Дж. Коттер, С. Лазар, К. Левін, 

С. Мюллер, Н. Норіа, М. Пул, Дж. Фрімен, Г. Х’юбер, М. Ханан та інших, які розробили 

базис розуміння змін та моделі управління змінами. Серед українських дослідників даної 

проблеми можна відзначити Д. В. Найпака, О. Ю. Гусєву, О. В. Гронь, С. Г. Турчіну, 

О. О. Гайдей, К. А. Пріб, які вивчають особливості управління змінами в сучасних 

умовах. Проте здійснювані дослідження є різновекторними, а проблема змін є 

багатогранною, тому потребує подальших досліджень 

Метою дослідження є визначення сутності та ролі управління змінами як 

складової загального менеджменту сучасного підприємства. 

Постановка завдання. Для досягнення поставленої мети визначено такі наукові 

завдання: за допомогою методу дихотомії розкрити сутність управління змінами; 

визначити пануючі в сучасному науковому дискурсі напрямки досліджень даної 

проблеми, охарактеризувати її з концептуальної та цільової точок зору; розкрити 

сутність управління змінами як складової стратегічного менеджменту підприємства; як 

управління діяльністю підприємства; як набору оперативних функцій; як складової 

соціального управління. 

Для вирішення поставлених завдань було використано такі методи: аналіз, 

дихотомічний аналіз, синтез, узагальнення, індукція, аналогія, графічний аналіз. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні науковці проблему управління змінами 

трактують по-різному. Понятійний апарат даної управлінської категорії охоплює як 

загальноекономічні, так і суто управлінські категорії, у визначенні яких відсутні єдині 

підходи. Дослідження поняття «управління змінами» потребує дихотомічного аналізу 

таких категорій, як «зміни» та «управління», що дозволить максимально точно врахувати 

всі особливості даного управлінського процесу та його значення для підприємства. 

Схематично дихотомія терміна «управління змінами» наведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Дихотомія управління змінами 

 

Figure 1. The dichotomy of change management 

 

Під управлінням для цілей нашого дослідження ми пропонуємо розуміти 

цілеспрямовану дію, вплив на об’єкт, процес, систему та індивідів, які беруть у ній участь 

з метою переведення їх з одного стану в інший, відповідно до визначених цілей та 

встановлених часових рамок. Саме таке визначення дозволяє врахувати ключові функції 

управління, часові обмеження, які накладає сьогодення на даний процес та специфіку 

змін. 

Здійснене теоретичне узагальнення підходів сучасних вчених щодо трактування 

сутності змін дозволило автору дійти висновку, що під ними на підприємствах варто 

розуміти процеси менеджменту з досягнення цілей, які відбуваються в діяльності 

Зміни Управління 

Суб’єкт змін  Об’єкт змін 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ 
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підприємства, формуються під впливом середовища діяльності (внутрішнього та 

зовнішнього) та результатом яких є досягнення якісно нового стану об’єкта управління. 

У контексті змін об’єктом є підприємство, яке варто розуміти як складну, еклектичну 

систему, платформу змін, яка: 

- складається зі взаємозалежних складних частин, діяльність яких 

взаємозумовлює результат їх функціонування; 

- взаємодіє із зовнішнім середовищем; 

- здійснює діяльність, спрямовану на задоволення зовнішніх та внутрішніх 

потреб, потреб стейкхолдерів; 

- має характерне для складних систем поєднання властивостей цілісності та 

відокремленості складових, які певним чином впливають на її функціонування та 

розвиток; 

- спрямована на подолання протиріч між складовими (наприклад, безмежність 

потреб системи при обмеженості ресурсів для їх задоволення); 

- прагне до підтримки життєдіяльності шляхом безперервного розвитку. 

Суб’єкт змін – це внутрішні стейкхолдери підприємства, які через взаємодію із 

контактними аудиторіями визначають напрями змін. У даному випадку контактні 

аудиторії – це носії джерел змін, які через комунікаційні процеси доводять до суб’єктів 

змін їх зміст.  

Для змістовного тлумачення терміна «управління змінами», перш ніж надати його 

авторське бачення, варто дослідити існуючі підходи до трактування, що дозволить 

розширити проблемне поле даної категорії та визначити концептуальні модуси, які 

використовують науковці при дослідженні змін. Проблематиці управління змінами 

присвячено праці багатьох українських та закордонних вчених даний термін є у 

словниках та довідниках, проте його трактування значно різниться. М. Мескон, 

М. Альберт, Ф. Хедоурі [1, с. 377], розглядаючи загальні проблеми менеджменту, 

управління змінами досліджує з позицій прийомів керівництва для забезпечення 

розвитку, Гібсон Дж. [2] − з позицій нових підходів до ведення діяльності, 

Дж. Коттер [3] − як один із прийомів управління, вітчизняні вчені Т. В. Гринько, 

Т. З. Гвініашвілі [4] розглядають управління змінами з точки зору різних підходів та 

прийомів їх реалізації, О. Ю. Гусєва [5] розглядає теоретичні та прикладні аспекти 

управління стратегічними змінами та забезпечення розвитку підприємства, 

Воронков Д. К. [6] розглядає зв'язок управління змінами та інноваційного розвитку, 

Найпак Д. В. [7] вивчає механізм організаційних змін та управління ними. 

Інструментарій управління стратегічними змінами вивчала Гронь О. В. [8]. Проте 

єдиного, загальноприйнятного трактування такої категорії менеджменту, як «управління 

змінами» вченими не надано.  

Систематизувавши погляди науковців [1 − 27] щодо пояснення сутності терміна 

«управління змінами» ми визначили існування двох змістовних зрізів даної проблеми у 

сучасному науковому дискурсі (рис. 2): концептуального та цільового. 

З рис. 2 бачимо, що в сучасному науковому просторі напрацьовано шість 

концептуальних підходів до трактування управління змінами:  

- процесний [1, 9, 10, 16, 17, 18, 4, 20, 22, 25] (згідно з яким управління змінами 

вченими трактується як процес здійснення певної діяльності, дій, заходів); 

- координаційний [26] (згідно з яким управління змінами − це координація 

ресурсів, дій тощо); 

- комплексний [2, 14, 1] (згідно з яким управління змінами є сукупністю 

(комплексом) дій, заходів, впливів); 

- концепт розвитку [13, 19] (згідно з яким управління змінами − це діяльність з 

розвитку чого-небудь); 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
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- концепт менеджменту [10, 11, 12, 21, 3, 24, 27] (згідно з яким управління 

змінами − це сукупність функцій менеджменту, управлінська діяльність чи професійна 

діяльність менеджерів); 

- концепт нововведень [23, 8] (згідно з яким управління змінами − це 

впровадження інновацій, новацій, нововведень тощо). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Концептуальний та цільовий зрізи підходів до управління змінами) (авторська розробка) 

 

Figure 2. Concept and target cut approaches to change management) (authoring) 

 

Аналіз підходів з точки зору цілевизначення управління змінами дозволив 

виявити такі види цілей: 

- реалізація змін (стійкого результату, передбаченого планом змін та 

визначеного в ході їх розроблення) [9, с. 158; 18, с. 103; 25, с. 122; 26]; 

- ефективність діяльності (підприємства взагалі та його окремих підрозділів чи 

функціональних напрямків) [3; 13, c. 51; 4; 21, с. 65; 22, с. 71]; 

- розвиток підприємства чи його підрозділів (напрямків діяльності) [10, с. 99; 13, 

c. 51; 14, с. 26;2]; 

- досягнення мети існування підприємства [27, с. 101]; 

- конкурентоспроможність (досягнення, підтримка, підвищення) [11, c. 23; 16, с. 

379; 17 с. 296; 27, с. 101]. 

Узагальнивши існуючі підходи науковців до трактування терміна «управління 

змінами», під ним пропонується розуміти цілеспрямовану дію системи менеджменту на 

підприємство як платформу змін з метою переведення його з одного стану в інший 

(бажаний) відповідно до визначених стейкхолдерами стратегічних цілей та заданих 

середовищем діяльності умов. 

Управління змінами на підприємстві можна розглядати з таких позицій (рис. 3): 

як складову стратегічного менеджменту підприємства; як управління діяльністю 

підприємства; як набір оперативних функцій; як складову соціального управління. 
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Рисунок. 3. Роль управління змінами в діяльності підприємства (складено автором) 

 

Figure 3. The role of change management in the enterprise (compiled by the author) 

 

Як складова стратегічного менеджменту підприємства управління змінами 

розкривається через нестійкий, стохастичний характер стратегічного середовища, яке 

висуває системі менеджменту ряд вимог, стратегічних несподіванок, які можна 

трактувати як фактори змін. Ці фактори вимагають розроблення тактичних і 

стратегічних заходів із усунення загроз та використання можливостей змін у 

зовнішньому та внутрішньому середовищах підприємства. 

Управління змінами як управління діяльністю – це зміна подоби мислення 

менеджерів – прийняття всіх управлінських рішень з урахуванням їх альтернативності, 

варіативності та розвитку різних сценаріїв змін. Тобто, це орієнтація не на сталі умови 

діяльності та внутрішні можливості змін, а й на зовнішні зміни. Все це означає 

удосконалення виробничого процесу не тільки відповідно до можливостей 

підприємства, а з орієнтацією на ринок, конкурентів та інновації; використання 

недоступних інструментів збуту, а перспективних, не − традиційних, затребуваних на 

ринку; орієнтація при плануванні фінансових потоків не на поточні потреби, а на 

середній рівень приросту фінансових результатів у галузі та на стратегічних сегментах 

ринку; розроблення кадрової політики з урахуванням набуття ключових компетенцій 

персоналу та всього підприємства на ринку. 

Управління змінами як набір оперативних функцій передбачає його тісний зв’язок 

із виробничою, маркетинговою, інноваційною, адміністративною та іншими функціями 

для досягнення стратегічних цілей. Управління змінами повинно своєчасно виявити 

зміни середовища діяльності й на основі мобілізації фактичних та потенційних 

стратегічних можливостей підприємства використати ці зміни для забезпечення 

розвитку підприємства (чи уникнення стагнації). Зробити це можливо тільки при повній 

спрямованості всіх функціональних підрозділів підприємства на досягнення цілей 

стратегічного управління та управління змінами. 

Як складова соціального управління, управління змінами є діяльністю, 

спрямованою на забезпечення функціонування підприємства як соціальної системи, 

ефективне використання трудового потенціалу персоналу, його розвиток та максимальне 

задоволення потреб персоналу  підприємства в процесі реалізації змін. 

Зазначені аспекти доводять, що управління змінами на підприємстві є складним, 

багатокомпонентним процесом, який реалізується в усіх структурних та стратегічних 

рівнях менеджменту підприємства та забезпечує синергійний ефект від його реалізації. 

Висновки. В ході здійснення дихотомічного аналізу управління змінам виявлено, 

що зміни варто розуміти як процеси менеджменту з досягнення цілей, які відбуваються 

в діяльності підприємства, формуються під впливом середовища діяльності 

Складова стратегічного менеджменту Управління діяльністю підприємства

Набір оперативних функцій Складова соціального управління

Управління змінами на підприємстві
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(внутрішнього й зовнішнього) та результатом яких є досягнення якісно нового стану 

об’єкта управління. Під управлінням для цілей нашого дослідження пропонуємо 

розуміти цілеспрямовану дію, вплив на об’єкт, процес, систему та індивідів, які беруть у 

ній участь з метою переведення їх з одного стану в інший, відповідно до визначених 

цілей та встановлених часових рамок. Узагальнення концептуальних підходів науковців 

щодо трактування терміна «управління змінами» дозволило його визначити як дію 

системи менеджменту на підприємство як платформу змін з метою переведення його з 

одного стану в інший (бажаний), відповідно до визначених стейкхолдерами стратегічних 

цілей та заданих середовищем діяльності умов. 

Conclusions. In the course of implementing the dichotomous analysis of change 

management it is revealed that changes should be understood as management processes to 

achieve the goals that occur in the enterprise, formed under the influence of the environment of 

activity (internal and external) and the result of which is to achieve a qualitatively new state of 

the object of management. By managing for the purposes of our study, we propose to 

understand the purposeful effect, the impact on the object, the process, the system and 

individuals involved in it in order to transfer them from one state to another, in accordance with 

the stated goals and the established timeframe. The generalization of the conceptual approaches 

of scientists to the interpretation of the term «change management» allowed it to be defined as 

the operation of the management system on the enterprise as a platform for changes in order to 

reform it in a desirable state according to the strategic goals and environmental conditions 

specified by the stakeholders. 
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