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АНОТАЦІЯ 

 

Граціотова Г.О. Управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого 

підприємства. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Одеський національний політехнічний університет, 

Одеса, 2019. 

 

У дисертаційній роботі розроблено науково-теоретичні підходи і 

рекомендації з управління змінами в рамках проактивного походу для 

забезпечення розвитку виробничого підприємства. 

Представлено узагальнення теоретичних підходів і запропоновано авторське 

вирішення важливого наукового завдання з управління змінами для забезпечення 

розвитку виробничого підприємства. Дослідження еволюції поглядів на зміни 

дозволяє стверджувати, що зміни можна розглядати як перехід до якісно нового 

стану, як різні типи нововведень, але найчастіше зміни розглядають як процес. 

Зміни – це процес впровадження  нововведень, які можуть об’єднуватись у різних 

напрямах (зміна цілей підприємства, структури, стратегії, технології, завдань, 

персоналу та культури) та перешкоджають застою, забезпечують ефективне 

використання ресурсів підприємства та прискорюють успішний розвиток 

підприємства. 

Систематизовано існуючі підходи до виділення змін, доповнено 

класифікацію змін трьома класифікаційними ознаками: оцінкою готовності 

персоналу до змін (зміни з готовністю самого персоналу до змін; зміни з 

готовністю персоналу учасників зовнішнього оточення підприємства), оцінкою 

потенціалу змін (зміни, проекти яких мають внутрішній потенціал; зовнішній 

потенціал або змішаний потенціал), оцінкою ефективності змін (якісні, кількісні). 

Це надає можливість підприємству враховувати специфіку видів змін з метою 
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ефективного управління змінами. 

Визначено, що ефективне впровадження змін неможливе без управління 

ними. Під управлінням змінами мається на увазі процес переведення підприємства 

з поточного стану в бажаний майбутній стан, що містить випереджаючий вплив 

системи управління та враховує двосторонній вплив як внутрішнього так і 

зовнішнього середовища на всіх стадіях підготовки та впровадження змін. 

Аналіз існуючих підходів до управління змінами (плановий, реактивний, 

активний) довів, що вони не завжди задовольняють вимогам ситуації змін в 

розрізі швидкості та випереджувального характеру реакції на зміни та призводять 

до успішності лише в половині випадків. Це потребує іншого підходу до 

управління, в якому приділялось би більше уваги до прогнозування та планування 

змін. Таким є проактивний підхід, оскільки він бере за основу ініціювання 

процесу змін, має випереджаючий характер (висока швидкість реакції на зміни 

зовнішнього середовища), передбачує розвиток подій та завжди припускає 

вільний вибір найкращого варіанту в ситуації змін. 

Проведено дослідження 56-ти моделей управління змінами на підприємстві, 

які висвітлюють процес, ресурси, учасників та окремі елементи управління 

змінами на підприємстві. Встановлено, що жодна з моделей повною мірою не 

відповідає вимогам проактивного підходу щодо управління змінами на 

підприємстві: наявні моделі не розглядають випереджаючий характер управління 

змінами, в більшості випадків носять лише описовий характер і розглядають або 

процес змін, або зміст змін без їх поєднання.  

Забезпечення розвитку підприємства через реалізацію змін має 

здійснюватися за допомогою створення відповідного механізму управління 

змінами, який представляє собою сукупність фінансової, організаційної, 

аналітичної, інформаційної і методичної підтримки, систематизоване 

використання яких призводить до забезпечення підвищення ефективності 

управління змінами в забезпечені розвитку підприємства. Формування механізму 

управління змінами необхідно здійснювати на основі проактивного підходу до 

управління змінами, що потребує застосування цільового підходу до побудови 
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механізму. Критерієм досягнення цілей дії механізму є підвищення ефективності 

впровадження змін. Механізму управління змінами на підприємстві властива 

блочна структура і безперервність дії, яка орієнтує дію механізму на перспективу. 

Блок ініціації змін забезпечує постановку цілей змін, формування команди змін, 

підготовку релевантної інформації для здійснення діагностики при прийнятті 

управлінських рішень щодо змін, діагностику стану підприємства, прогнозування 

та виявлення перспективних змін, оцінку готовності до змін та їх потенціалу. Блок 

впровадження змін забезпечує залучення необхідних ресурсів для здійснення 

змін, розробку адекватної змінам структури підприємства, прийняття рішень 

щодо організації, координації та регулювання процесу реалізації змін, роботу з 

опором змінам з боку персоналу та ключових контрагентів, контроль 

ефективності змін. 

Відмінністю даної структури механізму управління змінами є блок 

імплементації досвіду змін, що забезпечує базис для наступних змін та 

безперервність процесу їх здійснення. Забезпечення блоку здійснюється 

формуванням нової організаційної культури. 

Проаналізовано бізнес-середовище та промисловий потенціал України як 

передумови здійснення змін на виробничих підприємствах. Аналіз показав, що 

трендами змін на виноробних підприємствах є: підвищення виробничого 

потенціалу та нарощування виробничої потужності; зміна каналів збуту 

виноробної продукції; підвищення рівня якості продукції та її відповідності 

міжнародним стандартам; модернізація та оновлення обладнання, зміна 

технологій виробництва (структуроване живильне середовище, транспірація, 

екологізація виноробного матеріалу), нарощування виробничої потужності 

(збільшення площ виноградників), зміна каналів збуту виноробної продукції та 

вихід на зовнішні ринки, підвищення рівня якості продукції (генетичний та 

санітарний контроль, виробництво органічних вин) та її відповідність 

міжнародним стандартам, зменшення об’ємів фальсифікату.  

Виділено 15 найбільш конкурентоспроможних підприємств, що активно 

розвиваються, рентабельність та власний капітал яких вище середнього. 
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Фінансовий аналіз їх діяльності та стану за 2012-2018 роки показав, що всі 

підприємства здатні самостійно профінансувати свої активи за рахунок власних 

фінансових ресурсів; 80% підприємств – платоспроможні та здатні займатись 

виробничою діяльністю в довгостроковій перспективі; близько 67%  – здатні 

відповідати своїм фінансовим зобов’язанням в середньостроковій та 

довгостроковій перспективі; 72%  –  мають економічну стійкість до зовнішніх 

впливів. Більшість проаналізованих підприємств являються стійкими до погрози 

банкрутства; ліквідність проаналізованих підприємств складає в середньому 

близько 38%-47%; близько 70%  – постійно оптимізують свою виробничу та 

управлінську діяльність в порівнянні з прямими конкурентами; 85% – мають 

постійний прибуток та здатні ефективно використовувати власний прибуток; 

близько 75% – виробляють велику кількість продукції та просліджується постійне 

підвищення ефективності використання основних засобів підприємства протягом 

періоду дослідження. 

Виявлено, що впровадженню змін на виноробних підприємствах України та 

їх інтеграції у світовий економічний простір заважає: невідповідність обсягів 

виробництва винограду потребам населення та виноробству, недостатній рівень 

якості продукції, недостатній рівень розвитку інфраструктури аграрного ринку і 

каналів реалізації продукції, проблеми організаційно-правового характеру, 

відсутність організаційної культури.  

В рамках проактивного підходу до змін на підготовчому етапі відбувається 

формування команди та оцінка готовності персоналу до змін. Готовність 

підприємства до змін запропоновано оцінювати не тільки персоналу самого 

підприємства – суб’єкту управління змінами першого порядку, а й готовність 

представників зовнішнього середовища – суб’єктів управління змінами другого 

порядку, що дозволяє: проводити попередню оцінку можливості успішно 

реалізувати зміни, розробити та впровадити заходи, що збільшують готовність до 

змін та підвищують успішність їх впровадження, вже на підготовчому етапі 

дозволяють оцінити можливі причини опору змінам та обрати заходи для їх 

усунення. Готовність виноробних підприємств до змін оцінено за допомогою 
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коефіцієнту відповідності готовності до змін. 

При плануванні змін доцільно оцінювати потенціал змін, що визначається 

сукупністю ресурсів, засобів, запасів, резервів, які можуть бути використані при 

впровадженні змін, з іншого боку – сукупністю можливостей їх найбільш повного 

і раціонального використання, яке визначається не тільки якістю і кількістю 

ресурсів, що використовує підприємство, а й кваліфікацією його персоналу, 

інноваційними, інформаційними та фінансовими можливостями. Виділено три 

групи видів потенціалу змін в залежності від об’єкту змін: а) спрямований на 

людей та культуру; б) спрямований на структуру та стратегію; в)  спрямований на 

завдання та технологію. Оцінку проекту змін доцільно проводити за допомогою 

внутрішнього потенціалу змін, який визначається технологічними, організаційно-

технічними, виробничими, кадровими, фінансовими факторами їх реалізації, та 

зовнішнього потенціалу змін, що визначається збутовими можливостями, 

цінністю змін для споживача і задоволеністю його потреб, можливістю 

зовнішнього фінансування змін, придбання технологій для проекту та підтримки 

екологічних програм. Найбільш сприятливими для впровадження є проекти змін з 

комбінацією «високий внутрішній потенціал змін – високий зовнішній потенціал 

змін» та «низький внутрішній потенціал змін – високий зовнішній потенціал 

змін». 

Розроблено концептуальну модель управління змінами за проактивним 

підходом, яка складається з трьох фаз: ініціації змін, впровадження змін, 

імплементації досвіду змін. Вона застосовує проактивний підхід через врахування 

двостороннього впливу підприємства та зовнішнього середовища при ініціалізації 

та виборі проектів; формуванні організаційної культури, сприятливої до змін. 

На основі проактивного підходу до управління змінами на підприємстві 

розроблено науково-методичні підходи до оцінювання ефективності змін на 

виробничому підприємстві. Різноманіття видів ефективності змін (економічна, 

науково-технічна, соціальна, оперативна, інноваційна, внутрішня, зовнішня, 

ринкова, стратегічна тощо) обумовлює необхідність її комплексної оцінки. Для 

комплексної оцінки ефективності змін на виноробних підприємствах розроблено 
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систему індикаторів за напрямами: фінансова ефективність (частка власного 

капіталу, чистий прибуток на одного працюючого, рентабельність реалізованої 

продукції, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт покриття, денний обсяг 

реалізації на одного працюючого), виробнича ефективність (частка 

адміністративних витрат в загальному обсягу реалізації продукції,  середня 

вартість упаковки у вартості реалізованої продукції, частка винограду в 

собівартості вина, частка винограду власного виробництва, вміст цукру у 

сировині (для сухих вин), титрована кислотність продукції, відсоток відходів від 

переробленого винограду, зростання обсягу реалізованої продукції ринкова 

ефективність (валовий прибуток у загальному обсягу реалізації продукції, 

рентабельність продукції за сегментами ринку, частка витрат на маркетинг у 

загальних витратах, зростання кількості замовлень продукції через сайт компанії, 

зміна частка компанії на ринку) та кадрова ефективність (частка досвідчених 

працівників зі стажем роботи за основним профілем від 5 років, частка 

дипломованих інженерно-технічних працівників в загальній кількості 

працюючих, частка кваліфікованих керівників в загальній кількості працюючих). 

Для кожного з індикаторів запропоновано формулу розрахунку, граничні 

значення та визначено зону відповідальності менеджменту. 

Імплементація досвіду здійснення змін знаходить своє відображення в 

розвитку організаційної культури, яка є організаційним феноменом, що 

забезпечує ефективність змін та стабілізує процес змін через перетворення нових 

ідей в звичайну практику діяльності. Проте вона сама є об’єктом змін. 

В формуванні етапів управління організаційною культурою використано 

проактивний підхід до процесів: прогнозування, планування, організовування, 

діагностування. Прогнозування організаційної культури реалізується через 

формування візії та місії підприємства. Планування спирається на принципи: 

комплексності, першочерговості визначення цінностей і філософії, історичності, 

заперечення силового впливу, комплексності оцінки та цінності. Організування є 

прерогативою власників підприємства, топ-менеджменту, агентів змін, 

спеціалістів з управління персоналом та організаційних психологів. 
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Діагностування організаційної культури складається з: визначення її типу; 

виявлення елементів, що підлягають змінам (культура виробництва, персоналу, 

інновацій, економічна культура тощо); експертного оцінювання кожного з 

елементів та визначення потенціалу змін організаційної культури. 

Контролювання та моніторинг організаційної культури можливо здійснювати за 

допомогою запропонованих інструментів діагностування та інтегральної оцінки 

здійснення змін на підприємстві. 

Апробація розробленого методичного забезпечення та інструментів 

управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства, а також 

рекомендації щодо їх застосування довела реальний характер авторських 

методичних розробок. 

 

Ключові слова: види змін, виноробні підприємства, зміни, готовність до 

управління змінами, механізм управління змінами, модель управління змінами, 

потенціал змін, проактивний підхід до управління змінами, рекомендації, 

управління змінами, організаційна культура, ефективність. 

 

 

SUMMARY 

 

 

Hratsiotova Hanna Oleksandrivna. Change management in ensuring the 

development of a manufacturing enterprise. – Manuscript. 

 

The thesis for a scientific degree of candidate of Economic Sciences in speciality 

08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (According to the Types of 

Economic Activities). – Odessa National Polytechnic University, Odessa, 2019. 

 

In the dissertation the scientific - theoretical approaches and recommendations on 

change management within the framework of a proactive campaign for development of 
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the production enterprise are developed. 

The generalization of theoretical approaches is presented and the author's solution 

of the important scientific problem of change management for the development of the 

production enterprise is offered. The study of the evolution of views on change suggests 

that change can be seen as a transition to a qualitatively new state, as different types of 

innovations, but often changes are seen as a process. Change is the process of 

introducing innovations that can be combined in different directions (changing 

enterprise goals, structures, strategies, technologies, tasks, personnel and culture) and 

prevent stagnation, ensure efficient use of enterprise resources and accelerate successful 

business development. 

The existing approaches to isolation of changes have been systematized, 

supplemented with the classification of changes with three classification features: 

assessment of the staff's readiness for change (changes with the readiness of the 

personnel themselves to change; changes with the readiness of the personnel of the 

external environment of the enterprise), assessment of the potential for change (changes 

whose projects have internal potential; external potential or mixed potential), assessing 

the effectiveness of change (qualitative, quantitative). This enables the enterprise to take 

into account the specifics of the types of change in order to effectively manage change. 

It is determined that effective implementation of change is not possible without 

managing it. Change management refers to the process of moving an enterprise from its 

current state to its desired future state, which contains the anticipatory influence of the 

management system and takes into account the bilateral influence of both the internal 

and external environment at all stages of preparation and implementation of changes. 

An analysis of existing approaches to change management (planned, reactive, 

active) has shown that they do not always satisfy the requirements of the situation of 

changes in terms of speed and proactive nature of the reaction to changes and lead to 

success only in half of cases. This requires a different management approach that would 

focus more on forecasting and planning for change. This is a proactive approach 

because it is the basis for initiating a change process, has a leading character (high speed 

of response to environmental changes), predicts developments and always implies a free 
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choice of the best option in a change situation. 

56 models of enterprise change management have been investigated, which 

highlight the process, resources, participants and individual elements of enterprise 

change management. None of the models were found to fully meet the requirements of a 

proactive approach to managing change in the enterprise: existing models do not 

consider the advanced nature of change management, in most cases they are merely 

descriptive and consider either the process of change or the content of change without 

their combination. 

Ensuring the development of an enterprise through the implementation of change 

should be achieved through the creation of an appropriate change management 

mechanism, which is a set of financial, organizational, analytical, information and 

methodological support, the systematic use of which leads to the improvement of 

change management in the ensured development of the enterprise. The formation of a 

change management mechanism should be based on a proactive approach to change 

management, which requires a targeted approach to building the mechanism. The 

criterion for achieving the goals of the mechanism is to increase the effectiveness of 

change implementation. The mechanism of change management at the enterprise is 

characterized by a block structure and continuity of action, which directs the 

mechanism's action into the future. The Change Initiation Unit provides the setting of 

change goals, the formation of a change team, the preparation of relevant information to 

diagnose when making management decisions about change, to diagnose the state of the 

enterprise, to predict and identify promising changes, to assess the readiness for change 

and their potential. The Change Implementation Unit provides the necessary resources 

to implement the changes, develop adequate changes to the structure of the enterprise, 

make decisions on the organization, coordination and regulation of the process of 

implementation of changes, work with resistance to changes by staff and key 

contractors, control the effectiveness of change. 

The difference of this structure of the change management mechanism is the 

block of implementation of the experience of changes, which provides the basis for the 

subsequent changes and continuity of the process of their implementation. The block is 
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being secured by the formation of a new organizational culture. 

The business environment and industrial potential of Ukraine are analyzed as a 

prerequisite for changes in manufacturing enterprises. The analysis showed that trends 

in changes in wineries are: increase of production capacity and increase of production 

capacity; change of distribution channels of wine production; improving the quality of 

products and their compliance with international standards; modernization and updating 

of equipment, change of production technologies (structured nutrient environment, 

transpiration, greening of wine material), increase of production capacity (increase of 

vineyard areas), change of marketing channels of wine production and access to foreign 

markets, improvement of quality of production (genetic and sanitary control, production 

of organic wines) and its compliance with international standards, reducing the volume 

of forgery. 

The 15 most competitive, actively developing enterprises, whose profitability and 

equity are above average, have been identified. Financial analysis of their activities and 

status for 2012-2018 showed that all enterprises are able to self-finance their assets at 

the expense of their own financial resources; 80% of enterprises are solvent and capable 

of engaging in long-term production activities; about 67% are able to meet their 

financial obligations in the medium and long term; 72% have economic resistance to 

external influences. Most of the analyzed enterprises are resistant to bankruptcy; the 

liquidity of the analyzed companies is on average about 38%-47%; about 70%- 

constantly optimize their production and management activities in comparison with 

direct competitors; 85% have a steady income and are able to use their own profit 

effectively; about 75% produce a large number of products and there is a constant 

increase in the efficiency of use of fixed assets of the enterprise during the study period. 

It is revealed that the introduction of changes at Ukrainian wine-making 

enterprises and their integration into the world economic space is hampered by: lack of 

grape production to the needs of the population and winemaking, insufficient level of 

product quality, insufficient level of development of agricultural market infrastructure 

and channels of sales, organizational and legal problems organizational culture. 

As part of a proactive approach to change, a team formation and assessment of 
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staff readiness for change is underway at the preparatory stage. The readiness of the 

enterprise for changes is offered not only to evaluate the personnel of the enterprise 

itself - the subject of change management of the first order, but also the readiness of 

representatives of the external environment - the subjects of change management of the 

second order, which allows: to carry out preliminary assessment of the ability to 

successfully implement the changes, to develop and implement measures that increase 

the readiness for change and increase the success of its implementation, already at the 

preparatory stage allow us to assess the possible causes of resistance to change and to 

take measures to eliminate them. Winemaking readiness for change was estimated using 

the readiness-to-change ratio. 

When planning changes, it is advisable to assess the potential for change, which is 

determined by the totality of resources, resources, reserves, reserves that can be used in 

the implementation of changes, on the other hand - the set of opportunities for their 

fullest and most rational use, which is determined not only by the quality and quantity 

of resources that uses not only the enterprise but also the qualification of its personnel, 

innovative, information and financial capabilities. There are three groups of types of 

potential for change, depending on the object of change: a) directed at people and 

culture; b) focused on structure and strategy; c) focused on tasks and technology. It is 

advisable to evaluate the change project with the help of the internal change potential, 

which is determined by technological, organizational, technical, production, personnel, 

financial factors of their realization, and the external change potential, determined by 

sales opportunities, value of changes for the consumer and satisfaction of his external 

needs, possibility of external financing. changes, acquisition of technology for the 

project and support of environmental programs. The most favorable for implementation 

are change projects with the combination of "high internal potential for change - high 

external potential for change" and "low internal potential for change - high external 

potential for change". 

A conceptual model of change management is developed in a proactive approach, 

which consists of three phases: change initiation, implementation of change, 

implementation of change experience. It takes a proactive approach by taking into 
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account the bilateral influence of the enterprise and the environment when initiating and 

selecting projects; forming an organizational culture that is conducive to change. 

Based on a proactive approach to managing change at the enterprise, scientific 

and methodological approaches to assessing the effectiveness of change at the 

manufacturing enterprise have been developed. The variety of types of change 

effectiveness (economic, scientific and technical, social, operational, innovative, 

internal, external, market, strategic, etc.) necessitates a comprehensive assessment of it. 

For a comprehensive assessment of changes in wineries, a system of indicators in the 

following areas: financial efficiency (share of equity, net profit per worker, profitability 

of sales, absolute liquidity ratio, coverage ratio, daily sales per worker), production 

efficiency administrative costs in the total volume of sales, the average cost of 

packaging in the cost of sales, the share of grapes in the cost ina, share of own 

production grapes, sugar content in raw materials (for dry wines), titrated acidity of 

production, percentage of waste from processed grapes, increase in sales volume market 

efficiency (gross profit in total sales, profitability of products by market segments, for 

marketing in total costs, increasing the number of product orders through the company's 

website, changing the company's share in the market) and staff efficiency (share of 

experienced employees with experience work on the basic profile from 5 years, the 

share of graduated engineering and technical workers in the total number of employees, 

the proportion of qualified executives in the total number of employees). For each of the 

indicators, a calculation formula, limit values and a management area of responsibility 

are proposed. 

The implementation of change experience is reflected in the development of 

organizational culture, which is an organizational phenomenon that ensures the 

effectiveness of change and stabilizes the process of change through the transformation 

of new ideas into ordinary practice. However, it is itself subject to change. 

In forming the stages of organizational culture management, a proactive approach 

to the processes is used: forecasting, planning, organizing, diagnosing. Predicting 

organizational culture is realized through the formation of the vision and mission of the 

enterprise. Planning is based on the principles of: comprehensiveness, the priority of 
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defining values and philosophy, historicity, the denial of power, the complexity of 

valuation and value. Organization is the prerogative of business owners, top 

management, change agents, HR professionals and organizational psychologists. 

Diagnosing organizational culture consists of: determining its type; identifying elements 

that are subject to change (production culture, personnel, innovation, economic culture, 

etc.); expert evaluation of each element and identification of the potential for 

organizational culture change. The control and monitoring of organizational culture can 

be carried out with the help of the proposed tools of diagnostics and integrated 

assessment of changes in the enterprise. 

The approbation of the developed methodological support and the tools of change 

management in ensuring the development of the production enterprise, as well as the 

recommendations for their application, proved the real nature of the author's 

methodological developments. 

 

Keywords: types of change, wineries, change, change management readiness, 

change management mechanism, change management model, change potential, 

proactive approach to change management, recommendations, change management, 

organizational culture, efficiency. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми.  Сучасні підприємства існують в умовах глобальної 

конкуренції, перевищення пропозиції перед попитом та зростаючих вимог 

споживачів до якості продукції, що накладає додаткові вимоги до здійснення 

розвитку: з одного боку, ускладнюючи розвиток, з іншого, створює сприятливі 

умови для інновацій та змін. Середовище, що швидко змінюється, потребує 

постійної адаптації та водночас може слугувати підґрунтям для зайняття 

домінуючої позиції вразі створення нової технології або продукту. Зміни для 

підприємств стають постійною ознакою та обов’язковою умовою забезпечення 

конкурентних переваг, збільшення ринкової вартості та інтеграції підприємств в 

глобальний економічний простір.  

Під впливом багаточисельних факторів зовнішнього середовища 

формується невідповідність між сформованим механізмом функціонування 

виробничих підприємств та їх реальними потребами. Прискорення змін у 

зовнішньому середовищі підприємства та одночасна неготовність, або відставання 

підприємств зі здійсненням адекватних внутрішніх змін, неуспішність 

впровадження більш ніж половини проектів змін призвели до різкого зростання 

значення управління змінами на всіх підприємствах, незалежно від ступеню та 

темпів їх розвитку. Саме за таких причин важливим для підприємств є пошук 

нових підходів і удосконалення існуючого інструментарію управління змінами. 

Значний внесок у формування теоретико-методичного та інструментального 

забезпечення управління змінами на виробничих підприємствах здійснили такі 

вітчизняні вчені, як О. Боженко, Д. Воронков, О. Гарафонова, І. Грибик, 

Т. Гринько, О. Гусєва, Г. Дорошук, В. Захарченко, Г. Захарчин, С. Ілляшенко, 

І. Кузнецова, Т. Лепейко, О. Мельник, Д. Найпак, Ю. Погорелов, С. Стеців, 

С. Філиппова, Ю. Шипуліна, О. Ястремська. Серед зарубіжних науковців слід 

відзначити І. Адізеса, І Ансоффа, Р. Бекхарда, В. Весніна, О. Віханського, Л. 

Грейнера, Д. Калимуллина, Е. Кемерона, Дж. Коттера, К. Левіна, М. Ташмана, А. 
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Томпсона, А. Стрікленда, Дж. Харрінгтона, Г. Широкову. Ними систематизовано 

етапи та функції управління змінами, розроблено моделі та класифіковано методи 

управління змінами, запропоновано інструменти управління змінами на різних 

етапах життєвого циклу підприємства, що значно посилило теорію та 

методологію управління змінами. 

Незважаючи на значну кількість наукових розробок з досліджуваної 

проблематики, ряд теоретичних і практичних питань залишаються недостатньо 

опрацьованими або втрачають свою актуальність в умовах середовища, яке 

швидко змінюється. Зокрема, це формування сучасних підходів до управління 

змінами, питання оцінки готовності та потенціалу змін, урахування впливу 

зовнішнього середовища при плануванні змін, підвищення ефективності 

впровадження змін. Зазначене зумовило вибір теми дисертації, її мету, завдання, 

предмет, структуру та напрями дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано у відповідності до планів науково-дослідних робіт 

Одеського національного політехнічного університету в межах держбюджетних 

тем: «Інструменти управління розвитком суб’єктів господарювання реального 

сектору національної економіки» (номер державної реєстрації 0114U005504, 2015-

2017 рр.), де авторкою розроблено методичні підходи до оцінки готовності 

вітчизняних підприємств до впровадження та управління ефективних змін; 

«Менеджмент як фактор сталого розвитку в координатах парадигми економічних 

систем» (номер державної реєстрації 0118U006802, 2018-2022 рр.), де авторкою 

проведено аналіз управління змінами на виробничому підприємстві, 

запропоновано інструменти реалізації стратегії виходу українських виноробних 

підприємств на ринок Європейського союзу; госпдоговірної теми «Розробка 

проекту організаційних змін в умовах інноваційного розвитку виробничого 

підприємства», де авторкою розроблено інструментарій оцінки та управління 

потенціалом змін на підприємствах виноробної промисловості, визначено основні 

види, інструменти, методи, моделі та етапи оцінки потенціалу змін (№ 1663–71, 

2012-2013 рр.); «Розробка рекомендацій щодо напрямків стратегічного розвитку 
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ТОВ «Виноградна долина», де авторкою розроблено методичні засади оцінки 

ефективності впровадження змін на підприємствах виноробної промисловості (№ 

1773–71, 2018-2019 рр.). Дисертантка приймала участь в НДР як співвиконавиця 

(довідка № 2936/05–06 від 20.11.2019 р.). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення 

науково-теоретичних підходів та рекомендацій щодо проактивного підходу в 

управлінні змінами для забезпечення розвитку виробничого підприємства. 

Досягнення мети роботи зумовило необхідність вирішення таких завдань: 

– надати характеристику сутності змін, систематизувати існуючі підходи до 

виділення змін та класифікувати зміни на підприємстві з урахуванням 

проактивного підходу; 

– узагальнити теоретичні засади управління змінами на підприємстві та 

обґрунтувати сутність механізму управління змінами, розробити концептуальну 

модель управління змінами за проактивним підходом; 

– дослідити бізнес-середовище та промисловий потенціал України, 

обґрунтувати передумови та перешкоди здійснення змін для підприємств, що 

швидко розвиваються та здійснюють багато змін, зокрема для виноробних 

підприємств; 

– розробити методичний інструментарій оцінки готовності до змін для 

забезпечення розвитку виробничого підприємства та інструментарій оцінювання 

потенціалу змін на підприємстві; 

–  запропонувати методичні підходи та систему індикаторів оцінювання 

ефективності змін на виробничому підприємстві; 

– розробити науково-методичні засади формування організаційної культури 

виробничого підприємства в умовах здійснення змін. 

Об’єктом дослідження виступає процес управління змінами в забезпеченні 

розвитку виробничих підприємств. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади 

управління змінами в забезпеченні розвитку виробничих підприємств. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використані такі 
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методи: абстрактно-логічний та морфологічний – при вивченні сутності змін; 

метод систематизації – при дослідженні підходів до управління змінами як 

об’єкту управління підприємством; класифікаційно-аналітичний – при 

дослідженні видів змін на підприємстві; абстрагування та узагальнення – для 

формування теоретичних засад управління змінами на підприємстві; структурно-

логічного аналізу – для побудови механізму управління змінами та концептуальної 

моделі управління змінами; економіко-статистичного аналізу – при дослідженні 

бізнес-середовища та промислового потенціалу України; узагальнення – при 

аналізуванні передумов та перешкод здійснення змін для виробничих 

підприємств; відкритого  анкетування – при оцінюванні готовності персоналу 

підприємства до змін; експертних оцінок – при оцінюванні потенціалу змін та 

готовності до змін на підприємстві та типу організаційної культури підприємства; 

групування та формалізації – при розробленні системи індикаторів оцінювання 

ефективності змін на виробничому підприємстві; аналогового моделювання – при 

розробці етапів формування організаційної культури виробничого підприємства в 

умовах здійснення змін; логічний – для побудови структури дослідження. 

Інформаційну базу дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних 

вчених, фахівців-практиків з менеджменту розвитку, управління змінами, чинне 

законодавство і нормативно-правові акти, дані Державної служби статистики 

України, відкриті аналітичні матеріали інших державних, приватних, іноземних 

установ і організацій, звітність підприємств, результати власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні 

теоретико-методичних підходів та рекомендацій щодо проактивного управління 

змінами в забезпеченні розвитку виробничих підприємств. 

Найбільш вагомі наукові результати, що становлять наукову новизну: 

удосконалено: 

– змістовну характеристику управління змінами на підприємстві, 

відмінністю якої є врахування двостороннього впливу середовища (як 

внутрішнього, так і зовнішнього) на всіх стадіях планування та впровадження 

змін; класифікацію змін, яку доповнено ознаками готовності до змін, оцінкою 
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потенціалу та ефективності змін, що, на відміну від інших, враховує вплив 

зовнішнього середовища при оцінці змін на підготовчому етапі; 

– теоретичне підґрунтя формування механізму управління змінами, 

відмінністю якого є: а) опис його організаційно-економічного забезпечення через 

методи, моделі, ресурси, принципи та суб’єкти управління та виділення блоків 

ініціації змін, їх впровадження, імплементації досвіду; б) трьохфазна 

концептуальна модель управління змінами за проактивним підходом з виділенням 

аналітичних інструментів оцінки готовності до змін, потенціалу змін та оцінки 

ефективності змін, що забезпечують швидкість реакції підприємства на зміни, 

вільний вибір найкращого варіанту ситуації змін та двосторонній вплив 

зовнішнього середовища; 

– методичний інструментарій оцінювання змін, який, на відміну від 

існуючих, визначає доцільність проактивного підходу до управління змінами на 

підприємстві, оцінюючи: а) готовність до змін суб’єктів управління змінами 

першого та другого порядків, що дає змогу на підготовчому етапі оцінити 

можливі причини опору змінам з боку персоналу підприємства та суб’єктів 

зовнішнього середовища; б) потенціал змін в частині їх зовнішнього та 

внутрішнього потенціалу; 

– науково-методичні засади формування організаційної культури 

виробничого підприємства, які на відміну від інших, а) зорієнтовані на зміни; 

б) спираються на процесний підхід, виділяючи процеси прогнозування, 

планування, організовування та діагностування організаційної культури; 

в) включають в методи формування організаційної культури: управління опором 

змінам, активізацію інноваційного розвитку, організаційне навчання; 

дістало подальшого розвитку: 

– наукове обґрунтування передумов та перешкод здійснення змін, яке 

відрізняється тим, що додає до передумов формування глобального економічного 

простору, вплив науково-технічного прогресу на технологію виробництва та 

управління, зростання вимог споживачів до якості продукції, а до перешкод – 

відсутність потреби в зміні структури ринку, невідповідність обсягів виробництва 
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та якості сировини потребам підприємств, нерозвиненість інфраструктури ринку і 

каналів збуту, відсутність організаційної культури, зорієнтованої на зміни; 

– методичні підходи до оцінювання ефективності змін на виноробних 

підприємствах, що відрізняється від існуючого застосуванням проактивного 

підходу, містить систему індикаторів ефективності змін за фінансовим, 

виробничим, кадровим, ринковим напрямками: формалізований порядок їх 

розрахунку, граничні значення, зону відповідальності менеджменту. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

методично завершених рекомендацій щодо управління змінами в забезпеченні 

розвитку виробничого підприємства організаційно-економічним інструментарієм, 

який дозволяє керівництву удосконалити процес впровадження змін та управління 

ними на підставі оцінки готовності, потенціалу змін, підвищити ефективність 

впровадження змін на підприємстві. Рекомендації впроваджені на ТОВ 

«Виноградна долина» (довідка № 36/7 від 12.01.2019 р.), ДП «Дослідне 

господарство «Таїровське» (довідка № 23/4 від 17.04.2019 р.), ПрАТ 

«Одесавинпром» (довідка № 86 від 05.09.2019 р.), ТОВ «ВКП «Елемент» (довідка 

№ 12 від 10.09.2019 р.). Результати дисертації використано в навчальному процесі 

Одеського національного політехнічного університету МОН України при 

підготовці навчальних програм і навчально-методичних матеріалів з дисциплін: 

«Менеджмент організацій», «Організаційний розвиток підприємства», 

«Управління змінами» (акт впровадження №  2929/05-06 від  20.11.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним, самостійно 

виконаним науковим дослідженням, яке містить наукові розробки щодо 

управління змінами на підприємствах виноробної промисловості. Основні наукові 

результати, що викладені в дисертації й виносяться на захист, отримані авторкою 

особисто. Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки та пропозиції 

належать здобувачці та є її науковим доробком. З наукових праць, виданих в 

співавторстві, у роботі використані лише ті ідеї та положення, що складають її 

індивідуальний внесок, зазначений в авторефераті у переліку публікацій за темою 

дисертації, а також у Додатку А дисертації. 



28 
 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідалися на 15 міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях: IV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті»  

(м. Одеса, 2013 р.), III, ІV, V, VІІ, VІІІ Міжнародній інтернет-конференції 

«Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» (м. Одеса, 2014 р., 2015 р., 

2016 р., 2018 р., 2019 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків, 

2015 р.), II Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка: реалії часу 

і перспективи» (м. Одеса, 2015 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки» (м. Дніпропетровськ, 2016 р.), XХІ, XХІІ, XХІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський 

науково-інноваційний  простір» (м. Одеса, 2016 р., 2017 р., 2018 р.)., II, ІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи ефективних 

управлінських рішень в бізнесі та проектах (м. Одеса, 2016 р., 2017 р.), II 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Економічний 

розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи» (м. Львів, 

2017 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 23 наукові праці, з 

них: 2 монографії, 6 статей у фахових виданнях України, включених в міжнародні 

наукометричні бази, 15 – доповідей і тез доповідей на наукових конференціях. 

Загальний обсяг публікацій складає 35,69 д.а., з яких 7,81 д.а. належать особисто 

авторці. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, вступу, 

трьох розділів і висновків, списку використаних джерел з 160 найменувань на 17 

сторінках, 11 додатків на 63 сторінках. Повний обсяг дисертації – 280 сторінок, з 

них 160 сторінок основного тексту. Дисертація містить 16 рисунків, з яких 6 

займають 6 повних сторінок, 22 таблиці, з яких 10 займають 15 повних сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ  

НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

1.1 Зміни як сучасна реальність управління підприємством 

 

 

Підприємство – це складний механізм, в якому перетинаються інтереси 

кожного співробітника окремо і груп робітників, їх стимули та обмеження, 

технологія виробництва і інновації, індивідуальна дисципліна і вільна творчість, 

нормативні правила і неформальні ініціативи.  Кожне підприємство має свою 

форму, організаційну культуру, свої традиції і особисту репутацію. Підприємство 

впевнено розвивається, коли має визначену стратегію та ефективно використовує 

власні ресурси. На підприємствах виникають певні проблеми, коли вони 

перестають функціонувати у напрямку обраних цілей.  

Для підтримки конкурентоспроможності, кращого обслуговування покупців 

і забезпечення належного технологічного рівня організаціям необхідно проводити 

в життя зміни частіше, а нерідко і більш радикальні, ніж коли-небудь раніше. 

Сучасна організація діє в усі більше невизначених умовах. Несподівані зміни 

виникають досить швидко, і організації повинні оперативно на них реагувати.  

Зміни – це питання, що стосується всіх організацій. Більшість підприємств 

повинні впроваджувати незначні зміни хоча б раз на рік, і значні зміни – кожні 4-5 

років. Зміни всередині організації, як правило, – це реакція на зміни у 

зовнішньому середовищі. Це зміна організаційної структури, продукції, 

технології, кадрів, повноважень, правил, стратегії тощо. Всі зміни взаємопов'язані 

між собою. 

Необхідність успішного здійснення змін очевидна. Дуже важливими є 

постійні незначні  зміни: зміни в методах роботи, в рутинних процедурах, 

розміщенні техніки, призначеннях керівників і виборі посад. Можливо, ці 
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неістотні зміни не мають глобального значення для підприємства в цілому, але 

вони надзвичайно важливі для конкретних співробітників, технологій, яких вони 

безпосередньо стосуються. Зважаючи на те, що ці незначні зміни допомагають 

досягати великої мети підприємства, керівництво не може ігнорувати та не 

помічати їх. 

Проблему зміни як наукову першим з філософів розглядав Аристотель. Він 

налічував чотири види змін: зміна місця, якості, кількості, субстанції [1]. Платон 

вважав, що речі знаходяться в постійній зміні [2]. У філософському 

енциклопедичному словнику дається таке визначення: «Зміна – перетворення в 

інше, перехід з одного якісно визначеного буття в якісно інше визначене буття. 

Зміна визначається обсягом і напрямом, тривалістю і швидкістю» [3]. 

У Сучасному філософському словнику також дається трактування цього 

поняття. «Зміна – поняття, що входить до складу сукупності понять, які 

характеризують рух і розвиток. Зміна розуміється як виникнення або знищення 

властивостей об'єкта, збільшення або зменшення його параметрів, його 

переміщення або перетворення, перехід в іншу форму. Зміни по відношенню до 

певного об'єкту можуть класифікуватися як внутрішні і зовнішні, кількісні і 

якісні, часткові і системні». 

Поняття «зміна» отримує своє тлумачення і в Новій філософської 

енциклопедії. Його розгорнуте визначення підкреслює складний, системний 

характер зміни як «категорії філософського дискурсу, яка характеризує стан, 

альтернативне стабільності, перехід з одного стану в інший, зміну змісту в часі. 

Відповідно до локалізації змін виділяють зміни в просторі (механічний рух) і 

зміни в часі. Будь-які зміни корелятивно пов'язані з чимось інваріантним, стійким, 

і, навпаки, інваріантні структури припускають варіативної, мінливе [4] ». 

У «Новому тлумачному словнику української мови» зазначається, що 

зміна – це  [5, с. 158]: 

− змінювання; перехід, перетворення чогось у щось якісно інше; 

− заміна когось, чогось кимось, чимось іншим. 
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У літературі існує поняття, що зміни – це різні явища нововведень, які 

можуть ефективно поєднуватись у різних напрямах: зміна цілей підприємства, 

зміна структури, зміна техніки, технологічних процесів тощо [6]. 

У словнику «Економіка і право» наводиться таке визначення: «Зміна – 

зміни, викликані нестабільністю загальних характеристик історичної еволюції 

умов діяльності організації. До цих характеристик відносяться: фактори 

виробничих і товарних ринків, географічні чинники, внутрішньофірмові умови, 

зовнішні суспільно-політичні умови [7]». 

У словнику «Соціальні теорії організації» стосовно до соціальних змін 

говориться: «Зміна – що відбувається з плином часу перехід соціальних явищ, 

елементів, структур, зв'язків з одного стану в інший» [8], в словнику «Ринок. 

Бізнес. Комерція. Економіка» зміна розглядається як перехід соціального об'єкта з 

одного стану в інший [9].  

Проаналізувавши різні визначення терміна «зміна», можна зробити 

висновок, що в словникової літературі немає його однозначного тлумачення. 

Терміном «зміна» позначають одночасно і рух, і розвиток, і виникнення, і 

знищення і т.п. Якщо дати найбільш часто зустрічається визначення, то це 

«перехід, зміна, поправка». 

У зв'язку з цим можна дати, на наш погляд, таке визначення: зміна – це 

придбання об'єктом нових або втрата колишніх властивостей в результаті якого–

небудь впливу або під впливом процесу саморозвитку. 

У різноманітті різних трактувань понять «зміна» і «мінливість» нас 

цікавлять, в першу чергу, їх економічні та організаційні аспекти, так як багато 

вчених дотримуються думки, що зміна – це процес і одночасно результат 

створення та освоєння принципово нового (модифікованого) кошти або способу. 

У зв'язку з цим набуває особливої актуальності категорія «організаційні зміни». 

Наведемо деякі визначення. 

«Зміни на підприємстві означають зміну в тому, як підприємство здійснює 

свою діяльність, який його персонал та лідери, яку форму воно приймає і як 

розподіляє свої ресурси» [10]. «Зміна – це спостереження відмінностей у формі чи 
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стану якого-небудь елемента підприємства протягом визначеного часу, а саме: 

зміни в роботі конкретного співробітника, реорганізація в робочій групі, зміна 

курсу стратегії підприємства, зміна маркетингової програми, зміна асортименту 

виробничої продукції або зміна підприємства в цілому [11]».  

О.І. Гарафонова [12] вважає, що зміна (в організації, компанії) – поступовий 

процес переходу організації на новий рівень розвитку, шляхом перетворення 

одного або декількох елементів організації. Зміни – це процес перетворення знань 

та ідей в затребувану споживачем цінність. Споживач може бути як зовнішнім, 

так і внутрішнім. Змінами можуть бути як товари і послуги для зовнішніх 

споживачів, так і технології, бізнес-моделі, стратегії, організаційні структури, і 

процеси, що забезпечують інноваційний розвиток власного бізнесу. Зміни 

призводять до створення споживчої цінності і підвищенню продуктивності, а 

отже, до зростання бізнесу. Це свічка запалювання, завдяки якій люди і компанії 

починають рух до нових висот. Без змін нові товари, нові послуги і нові бізнес-

моделі ніколи б не з'явилися, і компанії так і продовжували б виробляти старі речі 

старими способами. І.І. Мазур визначає зміни як «діяльність, здійснювану в 

рамках певної організаційної ієрархічної системи [13]».  

Л.B. Карташова трактує зміни як «процес, яким можна керувати», 

«феномен, який має свою форму і характер» [14].  

Про зміни пише A.A. Бовін, називаючи їх «результатом творчої діяльності, 

спрямованої на впровадження нових організаційних рішень [15]». 

Д.М. Калимуллин визначає зміни як «перехід організації або окремих її 

складових в новий стан, під впливом синергетичної взаємодії змінюються 

чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, з метою досягнення 

поставлених завдань економічного розвитку, спрямованих на підвищення 

ефективності господарювання [16]». 

Результати аналізу опрацьованих літературних джерел свідчать, що єдності 

у визначенні терміну «зміни» немає. Дослідження еволюції поглядів на зміни 

дозволяє стверджувати, що зміни можна розглядати як перехід до якісно нового 

стану, як різні типи нововведень, але найчастіше зміни розглядають як процес. 
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Запропоновано настумне тлумачення терміну: зміни – це процес 

впровадження  нововведень, які можуть об’єднуватись у різних напрямах (зміна 

цілей підприємства, структури, стратегії, технології, завдань, персоналу та 

культури) та перешкоджають застою, забезпечують ефективне використання 

ресурсів підприємства та прискорюють успішний розвиток підприємства. 

Отже, сьогодні, впровадження змін на підприємстві є однією з основних 

передумов виживання.  Еволюцію поглядів на змін з точки зору різних джерел та 

науковців представлено в табл. 1.1.  

Існує безліч класифікацій поняття «зміни». Науково-дослідним інститутом 

системних дослідженні розроблена класифікація змін з урахуванням сфер 

діяльності підприємства: технологічні зміни, виробничі, економічні, торгові, 

соціальні, зміни у сфері управління.  

Для виявлення особливостей змін на підприємстві було запропоновано 

наступну типологію змін: зміни як реакція на кризу; зміни як процес реалізації 

нової стратегії; «тихі» зміни, що виникають в результаті зміни персоналу 

підприємства під впливом особистісних характеристик персоналу (зміни 

соціально-психологічного клімату в колективі, негласних правил поведінки, 

організаційної культури, пріоритетів в управлінні), які можуть значно вплинути 

на стратегію розвитку та результати діяльності підприємства) [17].  

На думку Д. Бодді і Р. Пейтон, зміни на підприємстві зачіпають такі його 

елементи: цілі, технологію, бізнес-процеси, людей, культуру, структуру, владу 

[18].  

Ф.Ж. Гуіяр і Д.М. Келлі визначають зміни на підприємстві як «організоване 

перепроектування генетичної архітектури корпорації, яка досягається в результаті 

одночасної роботи, хоча і з різною швидкістю, за чотирма напрямками: 

рефреймінг, реструктуризації, пожвавлення і оновлення» [19]. 

О.С. Віханський виділяє наступні види змін: зміни, орієнтовані на структуру 

та стратегію; зміни, орієнтовані на технологію та завдання; зміни, орієнтовані на 

людей та культуру [20]. 
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Таблиця 1.1 – Еволюція поглядів на зміни (джерело: узагальнено автором на підставі [1-20]) 

Критерій 

визначення 
Джерело Трактування терміну «зміни» 

Зміни як 

перехід до 

якісно нового 

стану  

 

Щербина В.В.  
Зміна – це перехід соціальних явищ, елементів, структур, зв'язків з одного стану в 

інший, що відбувається з плином часу  

Калімуллін Д.М.  
Зміна – це перехід організації або окремих її складових в новий стан з метою 

досягнення поставлених завдань 

Нова філософська енциклопедія  
Зміна, як категорія філософського дискурсу, характеризує стан, альтернативну 

стабільність, перехід з одного стану в інший, зміну в часі 

Тлумачний термінологічний словник  
Зміна – це перехід, перетворення чогось у щось якісно інше; заміна когось, чогось 

кимось, чимось іншим 

Мазур І.І., Шапіро В.Д.  Зміни – це перехід в рамках певної організаційної ієрархічної системи 

Різні типи 

нововведень 

Боженко О.С.  Зміни – це різні типи нововведень, які можуть вміло поєднуватись у різних напрямах 

Економіка і право: словник–довідник

  

Зміна – нововведення, викликані нестабільністю загальних характеристик історичної 

еволюції умов діяльності організації 

Аристотель  Зміни, як: зміна місця, якості, кількості, субстанції 

Huber G., Glick W., Miller C.  
Зміни – це те, як організація функціонує, хто її члени та лідери, яку форму вона 

приймає і як вона розподіляє свої ресурси 

Бовін A.A., Череднікова JI.E., Якімова. 

В.Я.  

Зміна – це результат творчої діяльності, спрямованої на впровадження нових 

організаційних рішень 

 

Зміни як 

процес 

 

 

Barret W., Carroll G.  
Зміна – це процес перетворення на підприємстві, що здійснюється між двома 

моментами часу 

Платон  Зміни – це постійний процес плинності та основна властивість речей  

Філософський енциклопедичний 

словник  

Зміна – процес перетворення одного якісно визначеного буття в якісно інше 

визначене буття 

Гарафонова О. І.  Зміни – це процес перетворення знань та ідей в затребувану споживачем цінність 

Карташова Л.В., Ніконова Т.В.  Зміни – це процес, яким можна керувати, феномен, який має свою форму і характер 

Граціотова Г. О. (власна розробка 

автора)  

Зміни – це процес впровадження  нововведень, які можуть об’єднуватись у різних 

напрямах (зміна цілей підприємства, структури, стратегії, технології, завдань, 

персоналу та культури) та перешкоджають застою, забезпечують ефективне 

використання ресурсів підприємства та прискорюють розвиток підприємства 
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Структурні зміни – це частина процесу діяльності підприємства, вони 

відносяться до змін у системі розподілу повноважень і відповідальності, в 

координаційних та інтеграційних механізмах, у розподілі на відділи, в 

управлінській ієрархії, комітетах і ступені централізації. Структурні зміни – 

одна з найпоширеніших і видимих форм змін в організації. Вони – реальна 

необхідність, при значних змінах мети або стратегії організації. 

Зміни в тісно пов’язаних перемінних – технології і завданнях – це зміни 

процесу і графіку виконання завдань, впровадженню нового обладнання або 

методів, змін нормативів і самого характеру роботи. 

Як структурні зміни, зміни технологічні часто руйнують соціальні 

стереотипи, викликаючи перегляд планів. Зміни в технології можуть 

викликати модифікацію структури і робочої сили. 

Зміни в людях та культурі допускають модифікацію можливих 

установок або поведінки персоналу організації. Це може захопити технічну 

підготовку, підготовку до міжособового або групового спілкування, 

мотивацію, лідерство, оцінку якості виконання роботи, підвищення 

кваліфікації керівного складу, формування груп. Зміни в людях, оскільки 

вони часто викликають побоювання через незадоволення потреб, особливо 

важко зробити ефективними [20]. 

О.І. Гарафонова виділяє наступні види змін. За характером прояву 

процесів реалізації змін всі визначені зміни можна поділити наступним 

чином: активні й пасивні; проактивні й реактивні; стрибкоподібні й 

поступові; загальні й локальні; короткострокові й довгострокові; формальні й 

неформальні; антикризові та організаційні [21]. 

Активні зміни ґрунтуються на постійному  використанні інновацій, що 

забезпечують безперервне зростання ефективності діяльності підприємства. 

Пасивні зміни, в свою чергу, носять еволюційний (поступовий) 

характер, це поступові зміни, що дозволяють підприємству підтримувати 

свою рівновагу та діяльність у нормальному стані і звичайно впливають 

тільки на окремі частини системи підприємства. 
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Якщо підприємство виходить з кризи, або країна знаходиться на етапі 

виходу з кризи, то зміни можуть носити стрибкоподібний характер, а саме це 

є більш масштабний процес, що приводить до перетворення всієї системи 

організації. В свою чергу, поступові зміни легше впроваджувати та 

контролювати, вони несуть менш руйнівний характер для функціонування 

підприємства, ніж стрибкоподібні [22]. 

Антикризові зміни підприємства передбачають використання методів 

оперативного управління, що забезпечує виживання підприємства у 

мінливому зовнішньому середовищі. У ході таких організаційних змін 

вирішуються два головні завдання: забезпечення мінімальної ліквідності 

підприємства та істотне поліпшення результатів діяльності підприємства. 

Організаційні зміни здійснюються в короткостроковому періоді, коли 

підприємство не може розраховувати на зовнішні джерела фінансової 

допомоги й вирішує питання забезпечення своєї ліквідності за рахунок 

внутрішніх ресурсів. 

Відомий американський економіст Ч.І. Бернард стверджує, що 

доцільно виділяти наступні види змін [23]: зміни цілей організації; зміни 

організаційної структури управління (розподілу повноважень, 

відповідальності, поділу на відділи, служби, підрозділи, комітети тощо); 

зміни техніки, технологічних процесів, конструкцій виробів; модифікації 

(зміни) можливостей або поведінки працівників (підготовки до спілкування, 

переміщення посадових осіб, підвищення кваліфікації, формування груп, 

оцінки роботи тощо); зміни в управлінні виробничо-господарською 

діяльністю (графіків руху деталей, послідовності виконання операцій тощо; 

географії реалізації виробів; функціонування підрозділів і служб; 

рекламування продукції тощо). 

Ю. В. Кузнецов поділяє основні види змін на наступні [24]: 

− техніко-технологічні (нове обладнання, нові технології); 

− продуктові (новий продукт); 
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− соціально-економічні, в тому числі: а) економічні (нові матеріальні 

стимули, показники, системи оплати праці); б) організаційно-управлінські 

(нові форми організації праці, зміни в організаційній структурі, зміни в 

системі розробки і прийняття управлінських рішень, зміни системи контролю 

та ін.); в) соціальні (зміни відносин між людьми в організації, наприклад, 

зміни в організаційній культурі, створення самокерованих команд, 

наставництво, створення громадських органів); г) правові (зміни в трудовому 

і господарському законодавстві). 

Г.В. Широкова навела класифікацію основних видів організаційних 

змін [25]: 

1. По цілі: створення ефективного механізму управління; посилення 

конкурентоспроможності та адаптивності організації; підвищення 

ефективності управління; зміна основних напрямків діяльності; забезпечення 

фінансової стійкості, інвестиційної привабливості та ін. 

2. За напрямами зміни:  

‒ зміни мети та завдань діяльності – наприклад, розширення 

асортименту послуг;  

‒ зміни технологій, що застосовуються – впровадження електронного 

документообігу в державних установах;  

‒ зміни в організаційних структурах і управлінських процесах – 

розподіл і перерозподіл функцій, нові технології прийняття рішень, 

впровадження інформаційних систем;  

‒ зміни в організаційній культурі – цінності, традиції, неформальні 

відносини, мотиви й процеси, стиль керівництва;  

‒ зміни в персоналі – керівництво і персонал, їх компетентність, 

відносини, мотивація, поведінка й ефективність у роботі;  

‒ зміни в ефективності роботи організації – фінансові, економічні, 

соціальні показники, що проектують зв'язок з навколишнім середовищем, 

виконання компанією місії й завдань і використання нових можливостей;  
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‒ зміни в престижі і репутації організації, в ділових колах і у 

суспільстві; 

‒ зміни організаційної структури; зміни технології; зміни системи 

управління; зміни в організації та умов праці; зміни культури, стилю і 

методів керівництва; зміни системи стимулювання та ін. 

3. За рівнем проведених змін: зачіпають всю організацію в цілому; 

проводяться на рівні підрозділів;торкаються окремих співробітників (групи 

працівників). 

4. За ступенем інтенсивності здійснення: еволюційні (реформи); 

революційні (ломка, руйнування старої системи). 

Еволюційні зміни – перші здійснюється у відповідності з розробленою 

стратегією, планом, в якому організація намагається спрогнозувати свої дії з 

урахуванням майбутніх подій. Для цього вивчаються тенденції розвитку 

зовнішнього середовища, її можливості і загрози, а також сильні і слабкі 

сторони організації. Мета таких планів – підготувати організацію до 

можливих змін середовища, протистояти несприятливим впливам 

випадкових факторів. 

Революційні зміни – це непередбачені відповідні дії організації на 

непередбачені обставини у міру їх виникнення. Тому, як правило, вони 

здійснюються в умовах браку часу, бувають недостатньо продумані і не 

дозволяють ефективно адаптуватися до оточення. Часто після таких змін 

потреба в керованих змінах зростає. 

5. За методами здійснення: примусові (використовуються в умовах 

дефіциту часу, значного опору членів організації); адаптивні (припускають 

наявність великого запасу часу, поступове здійснення змін). 

Для визначення логіки управління змінами пропонує В.Е. Глушаков 

виділити різні критерії, на підставі яких їх можна класифікувати в залежності 

від:  

− джерел, що породжують зміни: породжені чинниками зовнішнього 

середовища, породжені чинниками внутрішнього середовища організації;  
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− ймовірності подій: непередбачені (спонтанні) зміни, планомірні 

(цілеспрямовані) зміни;  

− спрямованості дії зміни в часі: стратегічні, тактичні, оперативні, 

стабілізаційні;  

− підходу до управління змінами: еволюційні (поступові) зміни, 

революційні зміни (кардинальні, швидкі, які передбачають повне оновлення);  

− елементної спрямованості в складі організаційної системи 

управління: зміни, орієнтовані на цілі (зазвичай реалізуються в управлінні за 

цілями); зміни, орієнтовані на завдання (управління за результатами); зміни, 

орієнтовані на організаційну структуру (структурно-функціональне 

управління); зміни, орієнтовані на технологію (технологічне управління); 

зміни, орієнтовані на поведінку персоналу (управління організаційним 

поведінкою командоутворення); зміни, орієнтовані на досвід (управління 

через контрольні порівняння – бенчмаркінг);  

− форми проведення змін: фронтальні, групові, індивідуальні;  

− спрямованості в складі процесу управління: зміни, пов'язані з 

плануванням (діагностика, моделювання, програмування, прогнозування); 

зміни, пов'язані з функцією організації процесу управління (підготовка до 

реалізації, регулювання, координування); зміни, пов'язані з контролем 

(аналіз, облік, корекція); зміни, пов'язані з мотивацією (потреби, стимули, 

задоволеність); зміни, пов'язані з комунікацією (зворотний зв'язок, передача 

інформації, групова і командна робота, делегування); зміни, пов'язані з 

технологією прийняття рішень (підготовка, прийняття, звіт, контроль, 

централізація / децентралізація);  

− функціональної спрямованості в складі менеджменту організації: 

виробничо-технологічні зміни, зміни в управлінні фінансами, зміни в 

управлінні маркетингом, зміни в управлінні персоналом, зміни в управлінні 

зовнішньоекономічною діяльністю, зміни в управлінні інноваціями і т.д.; 

− радикальності і глибини перетворень: зміни, пов'язані з перебудовою 

організації (припускають фундаментальна зміна організації, що зачіпає її 
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місію); радикальні зміни (організація не змінює вид діяльності, але при цьому 

в ній відбуваються кардинальні зміни, пов'язані з глибоким перетворенням 

процесів або злиттям з іншою організацією); помірні зміни (в одній або 

декількох функціях менеджменту); часткові (слабкі) зміни;  

– за змістом:  економічні, соціальні, матеріально-технічні, технологічні, 

управлінські, психологічні; 

– за масштабом змін: стратегічні й тактичні; 

– щодо організації проведення: заплановані (стратегічні) і ситуаційні 

(динамічні) 

Заплановані (стратегічні) зміни – це зміни, які попередньо розробляють 

і впроваджують з конкретними цілями, у певному порядку і у встановлений 

час. Планові зміни – це глибокі середньо- та довгострокові зміни, які містять 

у собі місію підприємства, а також такі аспекти його корпоративного життя 

як розвиток, якість, інновації і цінності стосовно персоналу, потреб 

споживачів і технологій, що застосовуються. Стратегічні зміни здійснюються 

в контексті зовнішнього конкурентного, економічного, соціального і 

політичного оточення, та внутрішніх ресурсів організації, можливостей, 

культури, структури й системи. 

Ситуаційні (динамічні) зміни характеризують часткове реагування на 

події в процесі їх здійснення. Кожне підприємство є об’єктом великої 

кількості еволюційних, природних змін. Типовий приклад – старіння 

обладнання і персоналу, що має як негативні проблематичні наслідки (для 

прикладу, необхідність ремонтувати, модернізувати або заміняти 

обладнання, зміщати керівників, які втратили динамізм і напористість, мають 

проблеми із довірою персоналу, досягли пенсійного віку тощо), так і 

позитивні сторони (технікотехнологічна і управлінська кваліфікація, досвід, 

які здобуваються протягом всього часу практичної діяльності). Такі зміни 

відбуваються незалежно від бажання чи небажання керівництва, вони не 

плануються, але їх можна і необхідно враховувати, визначаючи майбутнє 

підприємства. 
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– за термінами здійснення: короткострокові і довгострокові; 

– за періодичністю проведення: одноразові й багатоступінчасті; 

– по відношенню персоналу: підтримувані і відкидувані; 

– по цілям: зростання (розвиток) і скорочення; 

– по глибині і характером змін: локальні та кардинальні; 

− якості і результатів перетворень: зміни прогресивні, зміни регресивні 

[26]. 

Зважаючи на приведені класифікації змін різних авторів, доцільним є 

систематизувати їх по критеріям (Додаток Б). 

Ознайомившись з класифікацією змін різних науковців, зроблено 

висновок, що розуміння особливостей та різних аспектів змін можливо 

вивчати через їх види, але досі не існує єдиної загальноприйнятої 

класифікації змін, то систематизовано  види змін та доповнено класифікацію 

змін за трьома класифікаційними ознаками (рис. 1.1): 

1. За оцінкою готовності до змін:  

− зміни з готовністю самого персоналу до змін;  

− зміни з готовністю персоналу учасників зовнішнього оточення 

підприємства; 

2. За оцінкою потенціалу змін:  

− зміни, проекти яких мають внутрішній потенціал;  

− зміни, проекти яких мають зовнішній потенціал;  

− зміни, проекти яких мають змішаний потенціал;  

3. За оцінкою ефективності змін:  

− якісні зміни; 

− кількісні зміни. 

Це надає можливість підприємству враховувати специфіку видів змін з 

метою ефективного управління змінами.  
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Рисунок 1.1 – Класифікація видів змін (джерело: доповнено автором на підставі [21-26])  

ЗМІНИ 

З точки зору рівнів та 

етапів змін 

зміна цілей, технології, 

бізнес-процесу, людей, 

культури, структури, 

влади  

 

 
За характером прояву процесів 

реалізації змін  

 

активні й пасивні зміни; проактивні й 

реактивні; стрибкоподібні й поступові 

зміни; загальні й локальні; 

короткострокові й довгострокові 

За напрямками 

 

рефреймінг, 

реструктуризації, 

пожвавлення і оновлення 

 

За рівнем проведених змін 

зміни, що зачіпають всю 

організацію в цілому, 

проводяться на рівні 

підрозділів, торкаються 

окремих співробітників 

З точки зору 

орієнтованості змін 

 

зміни, орієнтовані на 

структуру та 

стратегію, 

орієнтовані на 

технологію та 

завдання, на людей 

та культуру 

З точки зору предмета 

змін 

 

техніко-технологічні 

зміни, продуктові, 

соціально-економічні, 

організаційно-

управлінські, 

соціальні, правові 

За оцінкою готовності  

зміни з готовністю 

персоналу до змін; 

зміни з готовністю 

учасників 

зовнішнього оточення  

За оцінкою потенціалу 

змін 

 

зміни із внутрішнім 

потенціалом; 

зовнішнім; змішаним 

потенціалом 

 

За оцінкою 

ефективності змін

  

якісні; кількісні 

По об'єкту змін 

 

зміни організаційної структури, 

технології,  системи управління, в 

організації та умов праці, 

культури, стилю і методів 

керівництва, зміни системи 

стимулювання  

 

В залежності від джерел, що породжують зміни 

 

породжені чинниками зовнішнього середовища, 

породжені чинниками внутрішнього середовища 

організації 

Від ймовірності подій 

 

непередбачені (спонтанні), 
планомірні (цілеспрямовані) 

Від спрямованості 

дії зміни в часі 

стратегічні, 

тактичні, 

оперативні, 

стабілізаційні 

Зміни як реакція 

 

реакція на кризу, зміни як 

процес реалізації нової 

стратегії, «тихі» зміни 

За методами здійснення 

 

примусові,  адаптивні 

За ступенем інтенсивності 

здійснення 

еволюційні (реформи), 

революційні (ломка, 

руйнування старої 

системи) 

По цілі змін 

створення ефективного механізму управління, посилення 

адаптивності,  підвищення ефективностіуправління, зміна 

напрямків діяльності, забезпеченняфінансової стійкості 
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Отже, необхідність змін на підприємствах виникає при наявності 

певних об’єктивних передумов, таких як:  

1) погіршення фінансово-економічних показників, зниження 

конкурентоспроможності підприємства;  

2) недостатня інвестиційна привабливість організації;  

3) розбіжності у складі вищого рівня управління щодо тактичних та 

стратегічних питань;  

4) територіальна розосередженість та роз’єднаність підприємства, 

виникнення проблем координації та взаємозв’язку;  

5) різноманіття взаємопов’язаних організаційних, технологічних, 

економічних, соціальних, фінансових процесів, які вимагають координації та 

узгодженості;  

6) порушення економічної збалансованості між поточною та 

стратегічною діяльністю підприємства;  

7) одночасний вплив на підприємство зовнішніх і внутрішніх чинників;  

8) інноваційні процеси та новації.  

Усі чинники змін підрозділяються на зовнішні та внутрішні.  

Зовнішні пов'язані з викликами зовнішнього середовища: появою 

нових технологій, загостренням конкурентної боротьби, політичними 

трансформаціями, змінами в законодавстві тощо.  

Внутрішні чинники є внутрішніми імпульсами розвитку підприємства, 

проявами свіжих поглядів, ідей, небайдужого ставлення. Вважається, що в 

кожному підприємстві закладена здатність до саморозвитку, 

самовдосконалення. 

На сьогодні вітчизняні підприємства знаходяться в ситуації глибокої 

політичної та економічної кризи. В цих умовах їм необхідно пройти 

«великий шлях» щодо змін, і це можуть бути зміни як реакція на кризу, зміни 

як процес реалізації нової стратегії, або зміни так звані «тихі». У пошуку 

нових джерел зростання бізнесу треба фокусуватися на можливостях, а не на 
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проблемах, які ці зміни створюють. Домогтися проривних результатів можна, 

лише ефективно управляючи змінами. 

 

 

1.2 Теоретичні та концептуальні основи управління змінами 

 

 

Сьогодні очевидно, що вітчизняним підприємствам для виживання на 

ринку і для збереження конкурентоспроможності  необхідно час від часу 

впроваджувати зміни в своїй діяльності. Більш того, потреба в змінах стала 

виникати настільки часто, що їх вплив на діяльність підприємства вже не 

розглядається як виняткове явище. У практиці і наукових дослідженнях все 

більше уваги приділяється аналізу змін і можливостей управління змінами. 

Дослідженням теоретичних засад управління змінами на підприємстві 

визначено, що деякі науковці вважають зміни стихійним, не контрольованим 

явищем на підприємстві, яким управляти неможливо. До числа цих науковців 

належать наступні: У. Барнет, Ф. Гуіяр,  Д. Келлі, Д. Коттер, Е. Кемерон, М. 

Грін, М. Ташман, Дж. Харрінгтон, Г. Хубер, О. Гусєва, І. Грибик, А. Грищук, 

Т. Гринько. 

Переважна кількість вчених вважає, що управляти змінами на 

підприємстві можливо та навіть потрібно. До цієї групи можна віднести 

роботи А.Воронкової, Дж. Д. Дак, О.Гарафонової,  Г. Дорошук, Л. Грейнера, 

Г. Захарчин, Ю. Погорелов, К. Левіна, Г. Широкової, Т. Андрєєвої, І. Адізеса, 

Дж. Пфеффера, М. Ханнана, Дж. Фімена, Г. Керролла, У. Барнетта, П. Сенге 

та ін. 

Можливість управління змінами обумовлена людським фактором, що 

передбачає зміни можливостей, поведінки через технічну підготовку, 

підготовку до міжособистісного чи групового спілкування, мотивацію, 

лідерство, оцінку якості виконання роботи, підвищення кваліфікації 

керівників, формування груп, впровадження програм по підвищенню рівня 
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задоволення роботою, підвищення якості трудового життя. Необхідність 

управління змінами ґрунтується на бажанні досягти цілей розвитку 

підприємства. Оскільки змінюється внутрішнє і зовнішнє середовище 

функціонування організації, комунікативні системи, організаційні 

можливості, то необхідно знаходити такі методи управління змінами і 

розвитком організації, які б зумовлювали підвищення ефективності 

діяльності. За таких умов доцільно визначити, що ефективне впровадження 

змін неможливе без управління ними [27]. 

Для того щоб розкрити природу управління змінами, важливим є 

визначити об’єкт та суб’єкт управління змінами. Дослідження цих позицій 

дозволить структурувати предметну область, тобто визначитися з цілями, 

завданнями змін.  

Об’єкт управління змінами – це те, на що направлено власне вплив  

управління змінами: підприємство в цілому, окремі його підрозділи, різні 

процеси, які відбуваються всередині цих підрозділів. 

Суб’єкт управління змінами – це фізична особа (підприємець, лідер, 

менеджер) або юридична особа (підприємство, відділ підприємства), від яких 

виходить ініціатива здійснення змін. 

Говорячи про кадрове забезпечення управління змінами слід відразу 

зупиниться на тому, хто ініціює ці зміни. Це може бути менеджер самого 

підприємства, який самостійно розпочинає діяльність з поліпшення і змін, і 

може бути запрошений зовнішній консультант, що пропонує свою концепцію 

розвитку. Зміни це особливий об'єкт менеджменту, оскільки вони зачіпають 

робочі та особисті інтереси кожного члена підриємства, і отже неможливі без 

наявності команди однодумців, перетворюючих їх у життя [14, Додаток А]. 

Таким чином ми визначаємо, що в кадровому забезпеченні змін можна 

виділити три основні групи: лідер змін, агент змін (зовнішній консультант) і 

команда змін. Тільки успішна взаємодія цих груп може дати очікуваний 

управлінський ефект синергії. 
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Управлінська синергія взаємодії може бути виражена формулою 1.1 [3, 

Додаток А]: 

 

                                             C > Л + А + К,                                              (1.1) 

 

де С – управлінська синергія взаємодії в моделі взаємозв'язку лідера, 

команди і агентів змін; 

Л – діяльність лідера, спрямована на реалізацію змін; 

А – діяльність агента, спрямована на реалізацію змін; 

К – діяльність команди, спрямована на реалізацію змін. 

Спільні зусилля входять у модель елементів та дозволяють досягати 

синергії, яка виражається в якості проведених змін; терміні змін; зростанні 

кадрового потенціалу. 

Лідер чи менеджер змін відіграє ключову роль у проведених змінах, так 

як є їх ініціатором. При цьому доцільно говорити про лідера змін, коли він їх 

ініціює і направляє, і про менеджера, коли він їх ініціює, а потім діє з 

допомогою агента змін. 

Лідер змін на момент початку змін може займати одну з ключових 

керівних посад, а може бути неформальним лідером або ж займати посаду 

управлінця на низовому рівні. 

Лідерів змін можна поділити на такі види: лідер-аналітик (логічне 

мислення, розум), лідер-практик (досвід роботи, досвід змін, управління 

персоналом, знання психології), лідер, володіючий баченням картини 

майбутнього ідеального стану підприємства (стратегічне мислення, 

цілепокладання). 

Лідер змін звичайно є більш сильною особистістю, ніж звичайний 

лідер, так як він не просто веде за собою колектив, а, виходячи з назви, веде 

колектив до нового бажаного стану, змінюючи при цьому основні цінності, 

орієнтири, норми поведінки на підприємстві. 
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Лідеру змін повинні бути притаманні впевненість в собі, сильна воля, 

знання психології людей і групової динаміки, організаторські здібності, 

компетентність, досвід роботи, гострий і гнучкий розум [15, Додаток А]. 

Основними завданнями лідера змін є: формування команди змін; 

подолання індивідуального і групового опору; служіння особистим 

прикладом бажаних змін; готовими демонструвати нові моделі поведінки; 

навчання та отримання нових навичок; формулювання нових постулатів 

організаційної культури [3, Додаток А]. 

У своїй діяльності лідер керується методологією PDCA, яка являє 

собою найпростіший алгоритм дій з управління процесом і досягнення його 

цілей [17]: 

1) Планування встановлення цілей і процесів, необхідних для 

досягнення цілей, планування робіт по досягненню цілей процесу та 

задоволення споживача, планування виділення і розподілу необхідних 

ресурсів. 

2) Виконання запланованих робіт. 

3) Перевірка, збір інформації та контроль результату на основі 

ключових показників ефективності (KPI), отриманого в ході виконання 

процесу, виявлення та аналіз відхилень, встановлення причин відхилень. 

4) Вплив (управління, коригування), вживання заходів щодо усунення 

причин відхилень від запланованого результату, зміни у плануванні та 

розподілі ресурсів. 

Керівники або лідери змін повинні мати свою концепцію змін, чіткі 

цілі. Вони повинні ясно уявляти, до яких результатів призведуть зміни та 

бути готовими до непередбачених наслідків своїх дій. Найголовніше 

завдання керівника або лідера змін – створити сприятливу для змін 

атмосферу на підприємстві.  

Для здійснення процесу управління змінами на підприємстві керівник 

повинен мати низку важливих навичок, серед яких [15, Додаток А]:  
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1. Політичні навички. Підприємство є частиною соціальної системи, 

повинно давати свою власну оцінку, а також володіти, підтверджувати і 

приймати процеси змін. Цього не може зробити будь-хто інший від імені 

підприємства.  

2. Аналітичні навички. Вміння аналізувати операції в ході роботи 

всередині систем, а також здатність проводити фінансовий аналіз є двома 

особливо важливими групами навичок. Визначення фінансових і політичних 

впливів на операції і систему є важливою навичкою для агентів із 

запровадження змін.  

3. Навички роботи з людьми. Базовим чинником будь-якого 

підприємства є людський чинник. Люди відрізняються за своїм національним 

походженням, релігійними переконаннями, рівнем освіченості і здібностей, 

ставленням до життя і роботи та ін. Навички спілкування потрібні для 

розвитку кращого розуміння різноманітності особистостей на підприємстві і 

тієї ролі, яку вони можуть відіграти в процесі змін.  

4. Системні навички. Система – це сукупність ресурсів і взаємозв’язків, 

що працюють на отримання конкретного результату. Є два поля системних 

знань і навичок, якими необхідно володіти: це аналіз системи і загальна 

теорія систем. Обидва поля мають відношення як до «відкритої», так і до 

«закритої» систем, що впроваджують цілі і задачі підприємства.  

5. Ділові навички. Розуміння того, як функціонує бізнес, приносить 

розуміння фінансів і роботи грошей, оскільки вони важливі для будь-якого 

підприємства. Також необхідне знання ринків і маркетингу продуктів та їх 

розробки, клієнтів, а також процесів продажу, придбання та всіх інших 

релевантних деталей ведення бізнесу 

Іцхак Адізес запропонував свою методологію управління змінами через 

управління життєвим циклом компанії. З його точки зору, кожен лідер 

повинен забезпечувати ефективне виконання чотирьох функцій. І. Адізес 

стверджує, що максимально ефективний менеджер – той, хто здатний на 

вищому рівні виконувати одночасно всі 4 функції [20].  
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Але в реальності це недосяжно і можна лише говорити про гармонійне 

поєднання всіх чотирьох функцій і відповідно переважання однієї із них, яка 

і визначає стиль управління змінами. 

Тобто можна зробити висновок, що для максимально ефективного 

управління  змінами необхідно створювати взаємодоповнюючі управлінські 

команди і уточнювати, які навички керівників потребують подальшого 

розвитку. 

Команда змін – це група людей, яка має високу кваліфікацію в певній 

галузі і максимально відданих загальній меті діяльності підприємства, для 

досягнення якої вони діють спільно, взаємно погоджуючи свою роботу. 

Можна виділити такі етапи формування команди змін [3, Додаток А]: 

1) визначення призначення команди  вектора змін, що проводяться; 

2) формування цілей команди змін; 

3) постановка завдань команди змін; 

4) визначення ролей в команді; 

5) вироблення групових норм. 

Агенти змін – це співробітники підприємства різного рівня і 

спеціалізації, які стають провідниками місії, цінностей, стратегій, цілей і 

принципів роботи підприємства. 

Основними завданнями агентів змін стають: 

– трансляція головних стратегічних завдань і цінностей підприємства; 

– інформування співробітників про зміни, що відбуваються, 

роз'яснення їх причин та особливостей; 

– залучення персоналу в зміни і в реалізацію поставлених завдань; 

– передача необхідних знань; 

– навчання відповідним навичкам. 

У ролі агентів змін найчастіше виступають зовнішні консультанти – 

внутрішні і зовнішні тренери, коучери, але це можуть бути і співробітники 

підприємства, керівники всіх рівнів управління, ключові фахівці 

підприємства, співробітники служби HR [9, Додаток А].  
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Внутрішніх агентів можна поділити на два типи: фахівці, вони 

генерують чудові ідеї, але не можуть їх трансформувати в комерційну 

область; підприємці, вони розробляють зміни, які вимагають інідвідуальної і 

групової участі. 

Навичками агентів змін є [28]:  

– навички міжособистісного спілкування: здатність встановлювати 

чіткі комунікації між людьми в ситуаціях, які часто являються напруженими 

і емоційно перевантаженими, вміння сформувати механізм зворотного 

зв'язку, здатність стабільно працювати в стресових ситуаціях (не плутати із 

зовнішніми проявами спокою в стресовій ситуації), здатність провокувати 

стрес для виходу з ситуації застою; 

– навички вирішення проблем: вміння класифікувати інформацію, що 

надходить, вміння дотримуватися цілей програми змін, вміння бачити 

проблемні і ризикові ситуації, вміння контролювати ситуацію, здатність 

самостійно мислити і приймати рішення, креативність, творчі нахили, 

почуття гумору; 

– навички роботи в групах: вміння обговорювати в малих групах і 

направляти зусилля їх членів у конструктивне русло, вміння протиставляти 

думки співробітників в ході дискусії, навички неформального лідера, поділ 

особистого та службового, професіоналізм; 

– політичні та етичні навички: вміння викликати довіру, вміння 

зберігати і грамотно використовувати конфіденційну інформацію. 

Технологія роботи агента змін з підприємством включає наступні 

етапи: контрактінг: зустріч з керівником підприємством, визначення цілей 

змін, укладення контракту; організаційна діагностика; аналіз діяльності 

підприємства; розробка варіантів проекту, затвердження проекту; 

впровадження та реалізація проекту змін; формування нової якості та рівня 

розвитку підприємства [9, Додаток А]. 

У систему супроводу проекту змін входять: коучинг, інструментарій 

тайм-менеджменту, семінари, майстер-класи, наради, впровадження 
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технологій, передача технологій, навчання, ноу-хау, інфомаційна система, 

бази даних, консультації. 

Взаємодія пар вхідних елементів може бути описана за допомогою 

методів управління в системі, інструментів взаємодії, домінуючих 

властивостей системи, причин опору, факторів опору, методів подолання 

опору. 

Сфера управління змінами тісно пов'язана з інтересами людей, тому що 

завдяки їм і для них ці зміни проводяться. Дослідження кадрового забез-

печення управління змінами дозволило виділити основні групи, що 

приймають участь у них, визначити характеристики цих груп і сфери 

взаємодії, що в цілому дозволяє досягти управлінської синергії [28].  

Слід виділити можливі причини опору змінам та методи подолання 

опору змінам. Причини опору змінам: відсутність взаємодії, відчуття загрози 

соціальним відносинам, невіра в інших людей, нерозуміння і неприйняття 

процесу зміни, небажання змінювати трудові навички, потреба в безпеці, 

бажання зберегти статус-кво. 

Методи подолання опору змінам: максимально залучати до управління 

змінами всю лояльно налаштовану частину персоналу; незначний підкуп або 

м'які санкції за опір змінами не повинні керувати особи, матеріально 

зацікавлені в них, повна інформованість; слід відкрито обговорювати ідеї і 

напрями змін, слід складати і оприлюднювати жорсткі графіки дій, 

формуючи агентами у команди установку на неминучість змін на 

підприємстві.  

Але необхідно відмітити, що не існує єдиного поняття змін та 

управління ними. Тому для того щоб скласти загальну картину про 

управління змінами доцільно проаналізувати основні визначення та 

розподілити їх з врахуванням різних поглядів на поняття «управління 

змінами»: управління змінами як процес, управління змінами як результат 

діяльності підприємства, управління змінами як взаємодія учасників (табл. 

1.2).  
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Таблиця 1.2 – Угрупування визначень понять «управління змінами» 

(джерело: систематизовано автором на підставі [28]) 

Фактор Автор (джерело) 
Визначення поняття 

«управління змінами» 

Управління 

змінами, як 

процес 

(застосування 

змін) 

Case Western Reserve 

University  

Управління змінами – системний підхід до роботи із 

змінами, активне вирішення адаптації до змін; як 

контролювання змін так і їх здійснення 

Сучасний 

економічний 

словник  

Управління змінами є систематичний підхід для роботи 

зі змінами 

SHRM Glossary of 

Human Resources 

Terms  

Управління змінами – системний підхід і застосування 

знань, інструментів і ресурсів для роботи зі змінами. 

Управління змінами означає визначення і прийняття 

корпоративних стратегій, структур, процедур і 

технологій для боротьби зі зміною зовнішніх умов і 

ділового середовища 

BNET Business 

Dictionary  

Управління змінами – координація структурованого 

періоду переходу від ситуації А до ситуації Б в цілях 

досягнення стійких змін 

Lamarsh  

Управління змінами – це організоване, систематичне 

застосування знань, інструментів і ресурсів змін, що 

надає організаціям ключовий напрям для досягнення 

своїх стратегій 

Управління 

змінами, як 

результат 

(основна ціль) 

Change Management 

Learning Center  

Управління змінами являє собою процес, інструменти 

та методи для управління змінами зі сторони людей 

для досягнення необхідних результатів бізнесу, і 

розуміння того, що зміни в бізнесі ефективно 

функціонують лише в межах 

bitpipe.com  

Систематичне управління новою моделлю інтеграції 

бізнесу в організації і здатність до адаптації цієї зміни 

в організації таким чином, щоб перетворення 

підвищувало організаційні відносини з усіма її 

складовими 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

змінами, як 

взаємодія 

учасників 

 

 

English Collins 

Dictionary  

Управління змінами це стиль управління, що 

спрямований на стимулювання організацій і приватних 

осіб до ефективного впровадження змін, що 

відбуваються в їх роботі 

Wikipedia  

Управління змінами є структурований підхід до 

переходу окремих осіб, груп і організацій з поточного 

стану до бажаного майбутнього стану 

Business Dictionary  

Зведення до мінімуму опору організаційним змінам за 

рахунок залучення ключових учасників і зацікавлених 

сторін 

 

Власна розробка 

автора  

Управління змінами – це процес переведення 

підприємства з поточного стану в бажаний майбутній 

стан, що містить випереджаючий вплив системи 

управління та враховує двосторонній вплив як 

внутрішнього так і зовнішнього середовища на всіх 

стадіях підготовки та впровадження змін 
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Проаналізувавши дані поняття було виявлено деякі їх спільні 

особливості та запропоновано узагальнене визначення даної категорії: 

«управління змінами – це процес переведення підприємства з поточного 

стану в бажаний майбутній стан, що містить випереджаючий вплив системи 

управління та враховує двосторонній вплив як внутрішнього так і 

зовнішнього середовища на всіх стадіях підготовки та впровадження змін». 

Головним в концепції управління змінами є думка про те, що всі зміни 

в організації зачіпають не тільки основні і допоміжні процеси, а й персонал. 

Концепція передбачає, що можливо створити відтворену модель успішних 

змін, і що існують конкретні процеси і інструменти, які дозволяють 

впроваджувати зміни ефективно. Тому важливо визначити основні підходи та 

етапи управління змінами. 

За типом змін існує два кардинально протилежні підходи до 

управління. Перший – революційний підхід, який передбачає кардинальну 

зміну процесів, ставлячи під сумнів сформовані методи і основи, тим самим 

досягаючи оптимального стану речей. Такий підхід ще називають 

реінжинірингом. Націленість підходу визначається радикальним зростанням 

показників, а його застосування, властиво тільки при ситуаціях, вирішення 

яких вимагає крайніх методів. Другий підхід є еволюційним, що ґрунтується 

на рамках розвитку змін. В основі підходу лежить системне вдосконалення, 

яке орієнтоване на підвищення ефективності компанії, через зміну 

сформованих норм і цінностей. Реалізація еволюційного розвитку заснована 

на модифікації структур і процесів, що лежать в основі діяльності організації. 

Управління змінами також можна класифікувати за ознакою спрямованості 

змін [29]. 

Класифікація підходів управління змінами може здійснюватися за 

принципом тимчасовості змін. З цієї точки зору розглядаються підходи: 

«зміни як проект» і «зміни як постійна складова» Один підхід розглядає 

зміни як проект. У цьому випадку передбачається, що зміни – разова акція з 

чітко визначеними датами початку і завершення проекту, з зрозумілими і 
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прозорими результатом. Підхід застосовується, коли необхідні суттєві зміни 

стратегії компанії, перебудова бізнес-моделі, викликана злиттям або 

поглинанням. Перевагою проекту є його конкретність, концентрація уваги на 

важливих управлінських завданнях. До недоліків підходу відносять ризик 

виникнення розриву між завданнями реалізації стратегії і завданнями 

проекту з управління змінами, і ймовірність того, що після закінчення 

проекту компанія може виявитися не готова до подальших перетворень і 

еволюційному продовження розвитку: для цього необхідно запускати новий 

проект [30]. 

Другий підхід до управління змінами полягає в тому, що у компанії і її 

співробітників розвивають здатність і готовність до змін. Ця робота ведеться 

постійно, без обмежень за часом і незалежно від конкретних проектів. Такий 

процес націлений на довгостроковий розвиток компанії і являє собою не 

вирішення якихось конкретних проблем, а, скоріше, інвестиції в розвиток 

кадрового потенціалу. Головним ризиком в даному випадку стає втрата 

зв'язку з конкретними бізнес-завданнями, коли здібності розвиваються, а змін 

не відбувається [31]. 

Крім перерахованих вище, підходи до управління змінами можуть 

розглядатися через призму управління розвитком організації. Необхідно 

розрізняти підходи до управління розвитком по тим установкам, які 

визначають характер планування, організації, керівництва та контролю. 

Виділяють наступні ознаки розрізнення підходів до управління розвитком 

[32]: 

1. Суб'єкт управління розвитком. За цією ознакою встановлюється, хто 

є суб'єктом організації. На основі визначення виділяють два підходи до 

управління: адміністративний, тобто рішення приймаються тільки 

керівництвом, або партісіпатівний, у виробленні рішень беруть участь 

трудовий колектив. 

2. Орієнтація управління. Ознака дозволяє визначити націленість 

управління організацією. Управління, орієнтоване на процес, ставить собі за 
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мету освоєння нововведень, не уявляючи в чому, будуть полягати 

поліпшення після впровадження. Цільове ж управління вважає спочатку 

необхідно визначити бажаний результат, а потім вже розробляти 

нововведення, що дозволяє його отримати. 

3. Інтегрованість управління. Виділяють автономне управління, метою 

якого освоєння різних нововведень відбувається незалежно і системне 

управління, коли нововведення є частиною реалізації комплексного проекту. 

4. Тип реагування управління на зміни, що вимагають рішень. 

Реактивне управління дозволяє реагувати незворотні вуджу відбулися зміни. 

Протилежним є випереджаюче управління, що дозволяє виробляти план дій 

на прогнозовані в майбутньому зміни. 

Поняття «управління змінами» доцільно характеризувати з позицій 

відомих підходів в управлінні, а саме [33]:  

 процесний підхід. Управління змінами розглядається як процес, 

складовими якого є послідовні взаємопов’язані дії. Іншими словами 

управління змінами – це реалізація відомих управлінських функцій, кожна з 

яких сама по собі є процесом;  

 системний підхід. Управління змінами трактується як механізм 

побудови сукупності елементів (внутрішньокорпоративних та зовнішніх), 

кожен з яких впливає на підприємство та безпосереднє управління. 

Застосування цього підходу потребує бачення перспектив для підприємства 

загалом та зв’язків його з навколишнім середовищем (вплив середовища на 

підприємство та навпаки);  

 ситуаційний підхід підкреслює значення «ситуаційного мислення». 

Управління змінами розглядається з погляду вибору пріоритетних елементів 

– складових проекту на певному етапі змін та здійснення першочергового 

впливу на них; 

 поведінковий (біхевіористський) підхід. Управління змінами 

ґрунтується на єдності працівників у процесі впровадження змін; успішність 

змін визначається відношенням працівників до цілей змін та засобів їх 
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реалізації, а також формуванням позитивного мікроклімату, що підкріплено 

вірою працівників у свої сили та здібності. Трудовий колектив діє як одна 

команда, кожен член якої виконує певну роль [34].  

Також доцільно звернути увагу й на інші підходи до управління 

змінами, а саме: контекстний підхід. Управління змінами передбачає 

аналізування зовнішнього та внутрішнього організаційного контексту 

підприємства, що визначає можливості та напрями проведення змін на 

підприємстві; – міждисциплінарний підхід визначає управління змінами як 

багатоаспектне явище, яке вимагає дослідження його з позицій різних наук; – 

компетентнісний підхід наголошує на важливості залучення до управління 

змінами працівників, що володіють потрібними професійними здібностями 

та особистими якостями для досягнення визначених цілей і завдань змін; – 

адаптивний підхід розглядає управління змінами з позицій необхідності 

пристосування підприємства до динаміки зовнішнього середовища [12, 

Додаток А]. 

А. Томпсон та Дж. Стрікленд виділяють наступні підходи до 

управління змінами в залежності від реакції на зміни зовнішнього 

середовища: 1. Реактивний (вивід на ринок покращених товарів у відповідь 

на нові пропозиції конкурентів,  реагування на несподівані зміни попиту, 

адаптація до змін в законодавстві); 2. Плановий підхід (аналіз перспектив 

глобалізації ринку, вивчення потреб, переваг і очікувань покупців, 

відстежування технологічних розробок для прогнозування їх розвитку); 3. 

Активний підхід управління змінами (першими розробляти і упроваджувати 

нові технології, виводити на ринок інноваційні товари, що формують нові 

сегменти і галузі, стати законодавцем галузевих стандартів, захопити 

ініціативу в наступальних діях, ініціювати зміни в галузі, керувати їх 

темпами, ставити конкурентів в положення наздоганяючих) [35].  

В табл. 1.3 узагальнена характеристика різних теорій щодо підходів до 

управління змінами. 
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Таблиця 1.3  Порівняльна характеристика підходів до управління змінами (джерело: систематизовано автором 

на підставі [22, Додаток А]) 

Процесна теорія Підхід змін Характеристика 

Теорія «О» і «Е», за 

типом змін 

Еволюційний підхід 
В основі підходу лежить системне вдосконалення, яке орієнтоване на підвищення ефективності 

компанії, через зміну сформованих норм і цінностей 

Революційний підхід 
Передбачає кардинальну зміну процесів, ставлячи під сумнів сформовані методи і основи, тим 

самим досягаючи оптимального стану речей 

Теорія «Принцип 

тимчасовості змін» 

Підхід «зміни як проект» Зміни – разова акція з чітко визначеними датами проекту, з зрозумілим результатом 

«Як постійна складова» На підприємстві та у співробітників розвивають здатність і готовність до змін 

За суб’єктом 

управління  

Адміністративний підхід Рішення приймаються тільки керівництвом 

Партісіпатівний підхід У виробленні рішень беруть участь трудовий колектив 

За принципом 

орієнтації  

Орієнтований на процес Впровадження змін, не уявляючи в чому, будуть полягати поліпшення після впровадження 

Орієнтований на ціль Визначення бажаного результату змін, а потім впровадження змін 

За принципом 

інтегрованості  

Автономний підхід Мета – освоєння різних нововведень відбувається незалежно 

Системний підхід Нововведення є частиною реалізації комплексного проекту 

 

 

За об’єктом 

управління 

 

 

 

Процесний підхід  Управління змінами – це реалізація відомих управлінських функцій 

Системний підхід Механізм побудови сукупності елементів, кожен з яких впливає на підприємство 

Ситуаційний підхід Управління змінами, як вибір пріоритетних складових проекту на певному етапі змін  

Поведінковий підхід Управління змінами ґрунтується на єдності працівників у процесі впровадження змін 

Контекстний підхід Управління змінами – аналізування зовнішнього та внутрішнього контексту підприємства 

Міждисциплінарний  Управління змінами як явище,що вимагає дослідження його з позицій різних наук 

Компетентнісний підхід 
Наголошує на важливості залучення до управління змінами працівників, що володіють 

потрібними професійними здібностями для досягнення визначених цілей і завдань змін 

Адаптивний підхід Управління змінами,як пристосування підприємства до динаміки зовнішнього середовища 

В залежності від 

реакції 

Реактивний Вивід на ринок покращених товарів, реагування на несподівані зміни попиту, адаптація до змін  

Плановий Аналіз перспектив глобалізації ринку, вивчення потреб, переваг і очікувань покупців 

Активний підхід Ініціювати зміни в галузі, ставити конкурентів в положення наздоганяючих 

За типом реагування 

на зміни  

Реактивний підхід Реактивне управління дозволяє реагувати на зміни, що вже відбулись 

Випереджуючий підхід Випереджаюче управління дозволяє виробляти план дій на прогнозовані в майбутньому зміни 
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Серед основних принципів управління змінами виокремлюють [5, 

Додаток А]:  

1. Погодження методів і процесів змін із поточною діяльністю та 

управлінськими процесами на підприємстві з метою уникнення боротьби за 

обмежені ресурси: на деякі посади можуть покласти функції як планування або 

розробки змін, так і виконання поточних справ. Ця проблема стає особливо 

гострою і делікатною на підприємствах, в яких відбуваються масштабні зміни. 

Наприклад, при масовому виробництві, коли перехід до нової продукції або 

технології вимагає значної реорганізації процесів виробництва і цехів, а 

питання полягає в тому, як домогтися цього без істотних втрат у діючому 

виробництві та продуктивності.  

2. Визначення, до яких конкретних заходів, в якій мірі та формі буде 

залучено керівництво підприємства. Основним критерієм виступає складність 

виконуваних дій та їх важливість для підприємства. На великих підприємствах 

вищі керівники не можуть самі брати участь у всіх змінах, однак деякими з них 

повинні керувати особисто або знайти зручний спосіб, явний або символічний, 

надання і демонстрації управлінської підтримки, що є важливим стимулом у 

здійсненні змін.  

3. Узгодження різних процесів перебудови підприємства. Це є легким для 

керівництва невеликого або простого підприємства, у великій і складній може 

викликати значні труднощі. Часто різні підрозділи працюють над схожими 

питаннями (для прикладу, впровадження нової технології обробки інформації). 

Вони можуть вийти із пропозиціями, які не вписуються в загальну політику 

керівництва і стандартні методики або ж висунути надмірні вимоги до ресурсів. 

Може також трапитися так, що один із відділів розробив важливі пропозиції, 

які було б варто перейняти й іншим, але для цього необхідно відмовитись від 

існуючої системи чи пропозицій інших учасників. У таких ситуаціях вище 

керівництво повинно втручатися, дотримуючись технологічних, етичних і 

психологічних критеріїв.  
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4. Усвідомлення того, що управління змінами охоплює різні аспекти – 

технологічні, структурні, методичні, людські, психологічні, політичні, 

фінансові тощо.  

5. Прийняття рішень про застосування різноманітних підходів і способів 

втручань, які забезпечать правильний початок, систематичне виконання роботи, 

справляться з можливим опором, допоможуть підтримати і успішно здійснити 

необхідні зміни.  

Отже, здійснення змін являє собою складний комплекс процесів і 

процедур. Варто враховувати такі його особливості [11, Додаток А]:  

‒ це насамперед тривалий процес, що займає досить багато часу на 

підготовку, безпосереднє впровадження й контроль після здійснення змін;  

‒ важливою частиною цього процесу є вибір з різних альтернатив, від 

якого залежить майбутнє підприємства;  

‒ цей процес можна розглядати тільки як системний процес, що 

стосується всього підприємства;  

‒ необхідно враховувати, що багато проблем, з якими доводиться 

стикатися в процесі здійснення змін, мають високу невизначеність;  

‒ процес зачіпає інтереси багатьох працівників, тому необхідно приділяти 

особливу увагу людському фактору під час реалізації й впровадження змін на 

підприємстві. 

Щоб з’ясувати складові процесу управління змінами, розділимо його на 

шість етапів: 

Перший етап. Керівництво повинно помітити вже найперші показники 

й слабкі сигнали, що свідчитимуть про початок змін, потім проінформувати про 

це персонал. 

Другий етап  вимагає управлінських та лідерських здібностей. Чим 

більше людей уважає, що зміни необхідні, тим легше процес управління 

змінами. Щоб створити основу для попиту, підтримки і прихильності до змін, 

необхідно висунути проблему, зробити прогноз та деталізувати його. 

На третьому етапі,  ми обираємо певні зміни серед можливих. 
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Четвертий етап  – це подія в часі. На цьому етапі відбудуться 

організаційні зміни, нову систему буде втілено в життя. Необхідно 

використовувати раціональні методи управління, щоб процес пройшов із 

максимальною вигодою для підприємства. 

На п’ятому етапі – виробництву надається підтримка з метою 

пристосування його до нової стратегії, що виникла в результаті реалізації 

організаційних змін. Без цієї підтримки пристосування до змін буде порівняно 

важким. 

Шостий етап.  Досягнення результату та оновлення структури 

підприємства в цілому. 

Якщо ці шість етапів ігнорують або неправильно трактують, то зміни 

відбуваються самоплинно, що призводить до небажаних наслідків. Але, якщо 

кожному з наведених етапів приділяють достатньо уваги, керівництво 

організації компетентне у виконанні обов’язків, що накладає на нього кожен 

етап, зміни переносяться не так болісно і сприяють успішному розвитку 

підприємства в цілому. 

Управління змінами на підприємстві складається з таких операцій: 

1. Виявлення причин зміни. На цьому етапі необхідно визначити базові 

причини проведення змін [35, c. 348]: 

 зміни, ініційовані ринком; 

 зміни у структурі інтересів власників (переділ інтересів, сфери бізнесу, 

фінансових потоків тощо); 

 розширення стратегічної зони господарювання підпємства (через 

злиття, поглинання чи придбання елементів, захоплення нових ринків); 

 загострення внутрішньокорпоративних протиріч; 

 низький рівень ефективності функціонування; 

 планований розвиток підприємства (коли зміни проводять не через 

проблеми, що накопичилися, а в передбаченні майбутніх проблем). 

2. Виявлення рівня зміни стратегічних цілей. Зокрема, це можуть бути 

розбіжності у власників, неузгодженість сегментів конкурентів, дисфункції топ-
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менеджменту та власників бізнесу, зміна допустимої норми прибутку бізнесу. 

Таким чином, необхідно провести зіставлення причин змін з корпоративними 

цілями і виявити їх порівнянність та актуальність. 

3. Вибір методології змін. Нагадаймо, існує два можливих типи змін: 

революційні (кардинальні, або інноваційні), і еволюційні (за рахунок 

накопичення невеликих послідовних змін) [90]. Вибір методології передбачає 

адекватні механізми управління, серед яких можна виділити оптимізацію, 

вдосконалення і модернізацію підприємства. 

4. Організація процесів змін. На цьому етапі визначаються механізми 

організації процесів змін, які необхідно підбирати для кожного 

інструменту, пов’язаного з процесом управління, метою та причинами змін. 

5. Оцінка ефективності проведених змін. У межах цього етапу 

необхідно оцінити ефективність кожного підходу і зробити висновок, де 

потрібно відобразити весь ланцюжок причинно-наслідкових інцидентів 

розвитку факторів впливу, використовуваних інструментів і ступеня 

досягнення цілей, виражених у показниках ефективності альтернативного 

процесу управління змінами. На підставі цього висновку можна виявити 

ефективний варіант проведення процесу управління змінами [36]. 

Процедуру ефективного механізму управління змінами потрібно 

закладати в стратегію розвитку підприємства та відображати зміни процесів і 

об’єктів бізнес-середовища на всіх етапах його життєвого циклу з урахуванням 

усіх факторів і причин змін. Управління змінами буде ефективним лише в тому 

випадку, коли обраний механізм забезпечить досягнення корпоративних цілей 

завдяки процесам, збудованим оптимально і відповідно до структури 

підприємства. 

Для мінімізації факторів ризику при впровадженні змін потрібно всебічне 

планування, що включає наступні етапи [35]: 

1. Оцінка необхідності впровадження стратегічних змін. Мотив для 

початку проекту по реорганізації повинен бути істотний, чітко визначений і 

зафіксований. Керівники і співробітники організації повинні бути впевнені, що 
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впровадження змін дозволить істотно підвищити результати виробничої і 

комерційної діяльності, створить кращі умови для соціального розвитку 

колективу. 

2. Створення системи підтримки впровадження змін. Проекти з 

перетворення повинні виконуватися під спільним контролем керівництва 

організації, причому з обов'язковим дотриманням ієрархії управління. 

3. Управління змінами за допомогою менеджерів. Найбільш важливі 

провідники змін знаходяться на середньому і нижньому рівнях управлінської 

ієрархії. Начальники цих ланок повинні підтримувати хороші ділові стосунки з 

керівниками цільових програм. Керівникам потрібно пройти навчання та мати 

чіткий опис своєї відповідальності в цільових програмах. 

4. Створення чіткого бачення майбутнього стану організації. В ході 

реалізації плану змін детально визначаються аспекти майбутнього стану 

організації, пов'язані з людським фактором, а саме поведінку, знання, навички 

та очікування співробітників. 

5. Багатофакторна оцінка готовності організації досягти майбутнього 

стану. З його допомогою оцінюється, наскільки готова компанія прийняти зміну 

без переходу до дисфункціональної організаційної поведінки, яка може 

виявитися при реалізації програми змін. 

6. Створення плану переходу до нового цільового стану. При розробці 

плану управління змінами зачіпаються такі аспекти, як витрати на реалізацію 

стратегії, ясність бачення майбутньої ситуації, передбачення і управління 

опорами, прихильність керівників до реалізації стратегії. 

7. Організація процесу управління змінами. Основною метою процесу 

управління змінами є формування прихильності керівництва та команди 

проекту впровадження змін. 

8. Роль лідерства в реалізації стратегії змін. Позитивний результат 

реалізації стратегії змін залежить від ефективності дій менеджерів усіх рівнів, 

що здійснюють керівництво реалізацією стратегії, особливо від їх лідерських і 

організаторських якостей.  
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Аналіз існуючих етапів управління змінами на підприємстві дозволяє 

виявити необхідність розробки етапів  впровадження змін на підприємстві 

щодо проактивного підходу [5, Додаток А]:  

1. Ініціація змін – передбачає формування мети змін; визначення 

необхідності змін; розробка стратегії організаційного розвитку; розрахунок 

фінансового забезпечення та витрат на зміни; аналіз зовнішніх та внутрішніх 

можливостей та загроз підприємства. 

2. Планування змін:  

– оцінка готовності до змін – визначення факторів, що гальмують процес 

змін; визначення ступеня опору змінам; ставлення персоналу до змін; оцінка 

фінансової та емоціональної прихильності до змін; 

– оцінка потенціалу змін на підприємстві – розробка інструментів 

розвитку потенціалу; впровадження в практику інструментів розвитку 

потенціалу змін; реалізація змін на основі сформованого потенціалу; 

– оцінка ризику при здійсненні змін - ідентифікація всіх можливих 

ризиків, властивих даних змін;  оцінка рівня окремих ризиків і ризику проекту 

змін в цілому; визначення допустимого рівня ризику; розробка заходів 

зниження ризику; 

– оцінка ефективності змінами – планування стратегії змін; предпланова 

оцінка ефективності управління змінами на підприємстві. 

3. Формування команди змін, що займається їх реалізацією – вибір 

зовнішніх консультантів, формування внутрішніх фахівців та команди змін; 

мотивація; розрахунок компетенції персоналу щодо змін. 

4. Впровадження змін – визначення організаційних проблем при 

впровадженні змін; аналіз руху ресурсів в процесі змін; аналіз робіт 

виконуваних в процесах; визначення процесів, що мають найбільшу цінність. 

5. Контроль за ефективністю реалізації змін – визначення відповідності 

досягнутих результатів прогнозованим значенням змін; аналізування виконаних 

програм змін; аналізування розподілу ресурсів; усунення виявлених недоліків 

змін; закріплення результатів змін. 
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Управління змінами – це завжди спроба врівноважити рухливу 

організаційну конструкцію, а зробити це треба з найбільшою вигодою і 

найменшими втратами. У ланцюжку заходів, пов'язаних з впровадженням змін, 

кожен крок алгоритму перетворень може залежати від конкретної ситуації, 

мати більшу чи меншу значимість і можливість здійснення. Отже, дослідникам 

підприємств, так само як і менеджерам, доцільно дотримуватися проактивного 

підходу до проблем управління змінами.  

Для кожної конкретної ситуації необхідно розробляти свій варіант 

взаємопов'язаних підходів, заходів та етапів змін, які повинні визначати 

політику змін, систему мотивації та активізації діяльності персоналу, стратегію 

управління переходом у стан «як повинно бути». 

Аналіз існуючих підходів до управління змінами довів, що вони не 

завжди задовольняють вимогам ситуації змін в розрізі швидкості та 

випереджувального характеру реакції на зміни та призводять до успішності 

лише в половині випадків. Це потребує іншого підходу до управління, в якому 

приділялось би більше уваги до прогнозування та планування змін. Таким є 

проактивний підхід, оскільки він бере за основу ініціювання процесу змін, має 

випереджаючий характер (висока швидкість реакції на зміни зовнішнього 

середовища), передбачує розвиток подій та завжди припускає вільний вибір 

найкращого варіанту в ситуації змін. Саме тому, в роботі запропоновано 

розглядати проактивний підхід управління змінами. 

 

 

1.3 Формування механізму управління змінами 

 

 

Переважна частка авторів зазначають, що для кожного рівня управління 

змінами та для кожного рівня розвитку підприємства характерними є власні 

моделі, методи, етапи, умови проведення та компоненти процесу змін, від чого і 



65 
 

залежить їх ефективність та результативність. Для діагностики та ініціації змін  

на підприємстві запропоновано розглянути моделі управління змінами. 

Першим свій вагомий внесок у теорію організаційних змін зробив К. 

Левін. Запропонована ним у 1951 р. трьохетапна модель управління змінами і 

сьогодні залишається найбільш розповсюдженим загальним механізмом 

упровадження змін на підприємстві [36]. 

Ряд моделей управління змінами на підприємствах, засновані на 

процесному підході, містять розроблені моделі К. Левіна, Дж. Коттера, Л. 

Грейнера, Б. Хайнінгса, А. Джадсона, Дж. Д. Дак. Слід зауважити, що більша 

частина наукової літератури присвячена розгляду моделі організаційних змін К. 

Левіна (1951 р.), яка базується на трьох стадіях процесу успішного 

впровадження організаційних змін. У подальшому науковці вдосконалювали 

зазначену послідовність стадій етапів процесу управління змінами на 

підприємствах. К. Левін запропонував при здійсненні регулярних змін 

ідентифікувати три етапи процесу змін: «розморожування»; «рух»; 

«заморожування» [36, c. 149]. 

На першому етапі здійснюється осмислення теперішнього економічного 

стану, визначення рушійних сил і опис бажаного кінцевого стану, відбувається 

переосмислення організацією своїх поглядів та бізнес-процесів і відмова від 

деяких із них. У цей період організація має стати менш стабільною, немов вона 

на певний час розморожена. Другий етап − рух або практичне здійснення змін − 

являє собою процес переходу з одного стану в інший. К. Левін порівнював цей 

етап із рухом, який відбувається для подолання проблем. Даний етап 

передбачає участь і залучення персоналу організації, тому що саме тут 

здійснюється впровадження організаційних змін. Фінальним етапом моделі 

змін К. Левіна є «заморожування», тобто стабілізація нового стану організації 

[36, с. 152]. 

Переважна більшість науковців вважає модель К. Левіна класичною та 

базовою. Так, у межах процесних теорій слід відзначити створену на основі 
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роботи К. Левіна восьмиетапну модель радикальних змін Дж. Коттера, який 

розробив новий підхід до управління змінами в організаціях. 

Дж. Коттер запропонував послідовність етапів процесу впровадження 

організаційних змін, що враховує усвідомлення необхідності змін, створення 

робочої команди змін, формування уявлення про майбутні перспективи 

розвитку, високий рівень залученості персоналу до програми реалізації змін 

[37, с. 121]. У цілому даний підхід є досить цікавим і дозволяє по-новому 

поглянути на процес управління змінами, оскільки, крім змін бізнес-процесів, 

передбачає також зміни в корпоративній культурі співробітників. Однак сліпе 

копіювання зазначеної послідовності кроків навряд чи приведе до успіху, бо 

перетворення організації є дуже складним процесом, який не можна втиснути в 

рамки якоїсь послідовності дій. Запропонована Дж. Коттером модель 

управління змінами, на відміну від інших, являє собою завершений і досить 

детально описаний алгоритм дій, здатний допомогти менеджеру здійснити 

ефективне управління змінами. 

Американський учений Л. Грейнер розробив модель процесу успішного 

управління змінами, яка складається з шести етапів [38, с. 126]. 

Головна відмінність даної моделі полягає в тому, що автор розглянув 

ситуації, для яких існує три способи участі працівників у процесі управління 

змінами:  розподіл повноважень; − спільна робота керівників і їх підлеглих у 

процесі прийняття рішень, необхідних для управління змінами;  односторонні 

дії;  ефективні при реалізації змін із використанням методів підпорядкування; 

 делегування повноважень; − необхідність інформування підлеглих про 

потребу в реалізації змін, а потім делегування повноважень для їх здійснення 

безпосередньо підлеглим. 

На відміну від Л. Грейнера, Б. Хайнінгс розробив модель управління 

змінами, засновану на п’яти стадіях: діагностика, ідентифікація опору, розподіл 

відповідальності, розвиток та реалізація стратегії, моніторинг. Спираючись на 

твердження, що індивіди не будуть задіяні у процесі реалізації змін, поки не 



67 
 

усвідомлять їх необхідність, автор наголошує на необхідності виявлення 

можливого опору процесу управління змінами [39, с. 191].  

Для вирішення цього завдання науковець розробив модель впливу 

погодження / непогодження на успішність процесу управління змінами. 

Подібно до моделі Б. Хайнінгса, А. Джадсон запропонував 5-стадійний 

процес успішного управління змінами, акцентуючи увагу на застосуванні 

методів зменшення опору змінам: аналіз ситуації та планування змін; 

розповсюдження інформації про зміни; отримання та визнання нової поведінки; 

зміна статус-кво; зміцнення та інституалізація нового стану [40, с. 163]. 

Згідно з моделлю Дж. Дак, «процес управління змінами складається з 

п’яти передбачуваних етапів – динамічних фаз: застій, підготовка, реалізація, 

перевірка на міцність, досягнення мети» [41, с. 244]. Зазначена послідовність і 

отримала назву «Крива змін». Головною перевагою даної моделі є можливість 

представити зміни як динамічний процес, характер якого визначається 

ставленням співробітників до змін. 

На відміну від Дж. Д. Дак, Р. Бекхард структурує процес здійснення змін 

за чотирма етапами:  постановка цілей і визначення майбутнього стану або 

організаційних умов, яких потрібно досягти в результаті змін;  діагностика 

існуючих умов щодо цих цілей;  вироблення дій на перехідний період та 

формування прихильності, необхідної для досягнення майбутнього стану;  у 

розрізі аналізу факторів, здатних вплинути на процес здійснення змін. 

Головним недоліком вищенаведених моделей змін є їх лінійна форма. На 

практиці ж процес управління змінами має циклічний характер. Так, на базі 8-

етапного процесу управління змінами Дж. Коттера Е. Кемерон запропонував 

модель, що являє собою нескінченний цикл подій. Модель управління змінами 

Е. Кемерона складається з таких етапів: створення потреби у змінах; створення 

команди змін; створення образу і цінностей; спілкування та залучення; 

наділення повноваженнями співробітників; винагорода успіхів і пожвавлення; 

зміцнення [42, с. 194]. 
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Циклічна послідовність спостерігається також у моделі О. Віханського та 

А. Наумова, що складається з чотирьох етапів: 

 дослідження − визнання організацією наявності проблем, що 

потребують вирішення за допомогою впровадження змін; 

 зворотний зв’язок − обмін результатами дослідження між сторонніми 

фахівцями та менеджерами організації; 

 обговорення − організація ефективних дискусій для формування цілей і 

планів змін; 

 дії − реалізація перших етапів плану змін [43, с. 367]. 

Відомий сучасний науковець І. Адізес, спираючись на твердження, що 

зміни ‒ це не іноді виникаючі в організації події, а «злива» явищ у зовнішньому 

і внутрішньому середовищі, яка постійно викликає реакцію організації, 

запропонував циклічну модель організаційних змін [44, c. 177]. 

Згідно з І. Адізесом, зміни відбуваються постійно, проблеми 

породжуються змінами, рішення дозволяють подолати проблеми, а вирішені 

проблеми викликають нові зміни. Зазначені принципи надають запропонованій 

моделі характеру циклічності [44, с. 179]. 

Прихильники популяційно-біологічних моделей вважають, що 

підприємства подібні до живих організмів і являють собою біологічні 

корпорації. Підприємство народжується, зростає, хворіє, одужує, дорослішає, 

старіє, думає, робить вибір тощо. Успіх біологічної корпорації полягає у 

здатності одночасного управління змінами всіх систем для досягнення 

загальної мети. Біологічна модель перетворення бізнесу Ф. Гуіяру і Дж. Келлі 

складається з чотирьох елементів перетворення. Автори визначають 

перетворення бізнесу як «організаційне проектування генетичної архітектури 

корпорації, що досягається в результаті одночасної роботи – хоча і з різною  

швидкістю – за чотирма напрямами (елементами): рефреймінг, 

реструктуризація, пожвавлення та оновлення» [45, с. 254]. 

Даний підхід слід вважати найбільш оригінальним та комплексним 

завдяки здатності комплексного «обстеження, лікування та профілактики» 
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підприємства як живої людини для укріплення її «здоров’я» – спроможності 

успішно функціонувати та розвиватися – шляхом здійснення перетворень за 

всіма вказаними елементами. 

Згідно з моделлю Ф. Кругера в процесі управління змінами увага 

акцентується не тільки на поверхневому (витрати, час, якість) управлінні 

(верхня частина айсберга), але і на «глибинному» (нижня частина айсберга) − 

управління сприйняттям і переконаннями; управління владними та 

політичними повноваженнями. На думку науковця, керуючи на верхньому рівні 

можна, досягти тільки поверхневих результатів. Реальні зміни потребують 

глибинних змін у поведінці співробітників, їх цінностях, зачіпаючи 

перерозподіл владних повноважень [46]. 

Слід окремо відзначити Теорію Е та О, що концентрується на 

поведінкових аспектах організації. Теорія Е орієнтована на досягнення 

фінансових цілей організації. Менеджери, прихильники теорії Е, 

використовують «жорсткі» методи управління, роблячи акцент на реалізації 

організаційних змін згори-вниз. Теорія О спрямована на вдосконалення 

організаційної культури підприємства, навчання і розвиток співробітників та 

реалізацію змін знизу-вгору («м’які» методи управління). На думку авторів цієї 

теорії, саме поєднання особливостей наведених «жорстких» і «м’яких» методів 

управління дозволяє досягти максимального ефекту від реалізації 

організаційних змін [47, с. 373]. 

Розроблена у 2001 р. Дж. Хаятом модель ADKAR полягає в тому, що 

зміни реалізуються за двома напрямами: бізнес та співробітники. Тобто успіх 

перетворень можливий, якщо керувати одночасно проектом упровадження та 

змінами співробітників. Її первинне призначення полягає не в управлінні 

процесом змін в організації, а у використанні як засобу навчання 

співробітників, які беруть участь у змінах. ADKAR − це практично орієнтована 

модель змін, що складається з п’яти послідовних кроків: усвідомлення 

необхідності змін; бажання і готовність до змін; бажання, яким чином 
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змінюватися; здатність упроваджувати зміни; забезпечення підтримки змін [47, 

с. 79]. 

Згідно з наведеною моделлю зміни реалізуються за двома аспектами: 

аспект бізнесу та людський аспект. Зміни приносять успіх тільки тоді, коли 

здійснюються і в тому, і в іншому аспекті. Найбільша перевага складається з 

того, що, знаючи описану закономірність, нескладно допомогти співробітнику, 

який зазнає змін, оцінивши, на якому з п’яти описаних етапів він перебуває. 

Управління змінами згідно з моделлю «Калейдоскоп», запропонованою 

Дж. Балоганом і В. Хоуп-Хейлі, передбачає аналіз зовнішнього та внутрішнього 

організаційного контексту підприємства, який визначає можливості та напрями 

здійснення змін на підприємстві. «Калейдоскоп» дає змогу менеджерам 

дослідити контекст упровадження організаційних змін і містить три кола: 

 зовнішнє (охоплює широкий організаційний контекст, що передбачає 

виявлення на підприємстві необхідності стратегічних змін, тобто що потрібно 

змінити, як та чому); 

 середнє (внутрішні характеристики контексту організаційних змін); 

 внутрішнє (набір варіантів, якими можуть скористатись агенти, 

розпочинаючи впровадження змін) [48, с. 545]. 

Застосування даної моделі дозволяє створити відповідну програму для 

кожної ситуації управління організаційними змінами, що виникає на 

підприємстві. Її перевагою, у першу чергу, є можливість обирати найбільш 

оптимальну з альтернатив щодо управління організаційними змінами. 

У рамках формування напряму, що враховує діагностичні моделі 

управління змінами на підприємствах, слід відзначити запропоновану у 1977 р. 

модель Д. Надлера та М. Ташмена. Основу даної моделі становить 

конгруентність організаційної поведінки, в якій розглядається можливість 

використання моделювання систем управління для підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

Відповідно до цієї моделі для будь-якої системи характерні три елементи: 

вхідні елементи із зовнішнього оточення, їх трансформація та перетворення і, 
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як результат, вихідні елементи, які перебувають у різних станах 

збалансованості й послідовності. Чим вище ступінь конгруентності між різними 

елементами, тим ефективніше організація. Процес трансформації тут є 

основним і включає такі компоненти: завдання організації, персонал, 

формальна структура і неформальні відносини. У межах даної концепції зміни 

виникають, коли конфігурація компонентів у поточному стані виявляється 

неефективною, і організація має бути трансформована [49, с. 179]. 

Л. Грейнер розробив модель успішного управління змінами, який 

зобразив як процес, що містить 6 етапів: 1. Тиск і спонукання (тиск факторів 

зовнішнього середовища та визнання необхідності змін через динаміку 

внутрішніх факторів); 2. Посередництво та переорієнтація уваги (залучення 

зовнішнього консультанта чи співробітників як посередників); 3. Діагностика і 

визначення конкретних проблем – усвідомлення (збирання інформації «згори 

донизу» за умов зворотного зв’язку);  4. Вирішення проблеми та забезпечення 

зобов’язання щодо виконання нового курсу; 5. Експеримент і виявлення 

(аналізування наслідків експериментального впровадження змін з метою 

підвищення їх ефективності шляхом коригування); 6. Підкріплення і згода 

(мотивування персоналу та впровадження змін) [50]. 

Г.В. Осовська, О.А. Осовський щодо характеристики управління змінами 

дотримується позиції 6-етапної моделі Л.Е. Грейнера. Процес управління 

розглядають як послідовність функцій, а саме: планування; організація; 

мотивація; контроль; регулювання, які об’єднані зв’язуючими процесами 

комунікації і прийняття рішення [51, с. 221, 223; 632, 634].  

В.В. Стадник, М.А. Йохна розглядають управління як вид діяльності, 

змістом якої є цілеспрямований вплив на працівників організації з метою 

координування їх дій для досягнення поставлених перед організацією цілей. 

Управління змінами, на думку науковців – послідовність функцій планування, 

організування, мотивування, контролювання. Наголошено на розширенні 

повноважень керівників нижчих рівнів управління та залученні значної 
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кількості працівників до управління в процесі запровадження змін [52, с.18–21; 

261].  

Джон Коттер визначив процес управління змінами як послідовність 

восьми етапів, а саме: 1) Визнання невідкладності запровадження змін на основі 

аналізування ситуації на ринку, дослідження можливостей, сильних та слабких 

сторін підприємства; 2) формування впливової команди реформаторів; 3) 

формування загального бачення з метою підвищення активності працівників; 4) 

розповсюдження нового бачення на підприємстві; 5) створення умов для його 

реалізації шляхом зміни структури та обов’язків, заохочення творчого підходу 

до роботи та бажання ризикувати зі сторони працівників; 6) планування та 

досягнення перших результатів; 7) закріплення досягнень та розширення 

організаційних перетворень; 8) інституціалізація нових підходів. Ця модель є 

простою у розумінні, проте має такі недоліки: як тільки розпочато процес, 

доволі складно змінити його напрямок. Крім цього, у моделі, побудованій  

«згори донизу», не враховано важливості зворотного зв’язку [53]. 

П.М. Сенге, А. Клейнер, Ш. Робертс та інші науковці зазначають, що 

процес управління змінами містить етапи: постановка задач та формулювання 

цілей змін; створення програми змін та інвестування в неї; формування 

ініціативної групи; залучення через неформальні зв’язки нових учасників; 

навчання співробітників, що відкриває шлях до реалізації змін; 

експериментальне впровадження змін; впровадження та підтримка змін. 

Основна рухома сила змін – стратегія, орієнтована на навчання [54, с. 39-60]. 

Слід зауважити, що таке розуміння процесу управління змінами є найповнішим 

та сучасним з огляду на теперішні тенденції розвитку інтелектуального 

капіталу як основної складової будь-яких рішень, що приймаються на 

підприємстві. 

Нарешті, П. Друкер розглядає управління змінами на основі поставлених 

цілей і самоконтролю, що ґрунтується на концепції людської діяльності, 

поведінки та мотивування. Управління на основі цілей є передумовою 

функціонування комунікацій, визначення працівниками своєї ролі у 
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впровадженні змін та виявлення розходжень між думками керівника та 

підлеглих з приводу необхідності конкретних змін [55, с. 9, 126]. На думку 

науковця, управління змінами – це процес, що містить етапи: планування змін; 

вироблення політики змін; ініціювання змін; реалізація пілотного проекту: 

визначення ризиків та додаткових можливостей від запровадження змін; 

запровадження змін; забезпечення рівноваги між змінами та стабільністю на 

основі системи винагород, взаємовідносин з партнерами та 

внутрішньоорганізаційних відносин [56]. 

Також серед відомих моделей управління змінами слід виділити 

наступні:сім принципів успішного проведення змін (М. Фуллан, М. Майлз), 

модель управління змінами за допомогою тимчасових систем (М. Майлз), 

теорія організаційних метафор (Г. Морган), життєві цикли (І. Адізес), 

чотирьохфазна модель індивідуальних змін, стратегія залучення співробітників 

в організаційні зміни (С. Скот, Д. Джаф), модель «айсберг управління змінами» 

(Ф. Кругер), кадрова робота для створення адаптивної системи (І. Адізес), 

модель мотивації до навчання  змінам (Дж. Келлер), модель типових 

ірраціональних помилок при управлінні змінами (К. Айкен, С. Келле), основні 

причини опору змінам (М. Армстронг), чотири умови ефективних змін через 

способи мислення співробітників (К. Прайс, Е. Лаусон), теорія лінійних 

керівників (Т. Ларкін і С. Ларкін), пошук справжніх переконань (Р. Кіган і Л. 

Лейхі), зміни через мислення (К. Прайс і Е. Лаусон), типологія співробітників 

(Ф. Кругер), тридцять три гіпотези Джеймса О'Тула, Хоторнський експеримент, 

декалогія – процес, що підвищує ймовірність змін (Д. Лепор, O. Коен), 

триступенева модель змін К. Левіна, вісім кроків Дж. Коттера, фазова модель У. 

Бріджеса, планові зміни (У. Френч, Ф. Каст і Дж. Розенцвейг), модель М. 

Хаммера і Дж. Чампі про реінжиніринг бізнес-процесів організацій,  стратегії 

організаційних змін за рівнем концентрації влади (Л. Бернз), модель здібностей 

компанії (К. Крістенсон, М. Овердорф), культура змін (Г. Шварц і С. Девіс), 

зміни як віруси (М. Гладуелл), роботи С. Бачарача і Е. Лоулера, Т. Петтігрю, Л. 

Грейнера і В. Шейна, типологія співробітників по сприйняттю нововведень (Е. 



74 
 

Роджерс), теорія радикалів (Д. Мейєрсон), сім ключових факторів успіху 

перетворень (Д. Ульріх), модель узгодження Д. Надлера і М. Тушмана, модель 

DICE, управління змінами з точки зору незмінності ядра організації (М. Ханнан 

і Дж. Фріман), формула Р. Джакобса, вплив гіпогенних і гіпергенних систем (Л. 

Єрмоленко), сім сил (Е. Гроув), навчальна модель змін ADKAR – Prosci (Д. 

Хайят), теорії навчання Дж. Колба, П. Сенге, теорії хаосу, мереж, складності, 

засновані на обмеженою передбачуваності соціальних систем (І. Пригожин, І. 

Стренгерс, К. Вейк, Р. Квінн; Г. мнучи, А. Ністелрой), тимчасові схеми: цикл 

«зміни – проблеми – рішення» (І. Адізеса), схеми змін в часі (Г. Мінцберг) та ін. 

[57, с. 156–158]. 

Проведено дослідження 56-ти моделей управління змінами на 

підприємстві, які висвітлюють процес, ресурси, учасників та окремі елементи 

управління змінами на підприємстві. За способом представлення моделі 

управління змінами згруповано за 6-ю критеріями: зміст змін, процес змін, 

відношення до ризику, учасники змін, якість змін та ступень змін (Додаток В).  

Визначено основні характеристики кожної моделі, її переваги та 

недоліки, інструменти та результати моделі (Додаток Г, Д). Встановлено, що 

жодна з моделей повною мірою не відповідає вимогам проактивного підходу 

щодо управління змінами на підприємстві: наявні моделі не розглядають 

випереджаючий характер управління змінами, в більшості випадків носять 

лише описовий характер і розглядають або процес змін, або зміст змін без їх 

поєднання. Саме тому, запропоновано механізм управління змінами за 

проактивним підходом (рис. 1.2). 

Забезпечення розвитку підприємства через реалізацію змін має 

здійснюватися за допомогою створення відповідного механізму управління 

змінами, який представляє собою сукупність фінансової, організаційної, 

аналітичної, інформаційної і методичної підтримки, систематизоване 

використання яких призводить до забезпечення підвищення ефективності 

управління змінами в забезпечені розвитку підприємства. Формування 

механізму управління змінами необхідно здійснювати на основі проактивного 
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підходу до управління змінами, що потребує застосування цільового підходу до 

побудови механізму. Критерієм досягнення цілей дії механізму є підвищення 

ефективності впровадження змін. Механізму управління змінами на 

підприємстві властива блочна структура і безперервність дії, яка орієнтує дію 

механізму на перспективу.  

Організаційно-економічне забезпечення механізму управління змінами 

утворюють: суб’єкти управління змінами (команда змін, лідер змін, агенти 

змін); методи управління змінами (методи, орієнтовані на структуру та 

стратегію; орієнтовані на технологію та завдання;  орієнтовані на людей та 

культуру); ресурси управління змінами (матеріальні, фінансові, інформаційні, 

інтелектуальні); процесні та змістовні моделі управління змінами. 

Блок ініціації змін забезпечує постановку цілей змін, формування 

команди змін, підготовку релевантної інформації для здійснення діагностики 

при прийнятті управлінських рішень щодо змін, діагностику стану 

підприємства, прогнозування та виявлення перспективних змін, оцінку 

готовності до змін та їх потенціалу. 

Блок впровадження змін забезпечує залучення необхідних ресурсів для 

здійснення змін, розробку адекватної змінам структури підприємства, 

прийняття рішень щодо організації, координації та регулювання процесу 

реалізації змін, роботу з опором змінам з боку персоналу та ключових 

контрагентів, контроль ефективності змін.  

Відмінністю даної структури механізму управління змінами є блок 

імплементації досвіду змін, що забезпечує базис для наступних змін та 

безперервність процесу їх здійснення. Забезпечення блоку здійснюється 

формуванням нової організаційної культури [58]. 

Слід зазначити також, що запропонованому механізму управління 

змінами притаманні певні властивості, які визначають характер змін та її 

економіко-управлінську природу: цілісність, адаптивність і розвиток, 

сумісність та синергічність.  
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Рисунок 1.2 – Механізм управління змінами на підприємстві: зміст та структура (джерело: власна розробка автора) 

Мета: управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства 

Методи управління змінами: методи, орієнтовані на структуру та стратегію; орієнтовані на 

технологію та завдання;  орієнтовані на людей та культуру 

Ресурси управління змінами: матеріальні, фінансові, інформаційні, інтелектуальні 
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Цілісність механізма управління змінами передбачає узгодження цілей 

змін із місією підприємства та його стратегічними цілями.  

Адаптивність механізма управління змінами передбачає адаптування 

підприємства до зовнішнього середовища, що формується завдяки 

ретельному моніторингу конкурентних індикаторів підприємства і пошуку 

тих шляхів, реалізація яких поліпшує позиції підприємства у відносинах із 

партнерами і конкурентами.  

Сумісність та синергічність означає здатність механізму управління 

змінами на підприємстві взаємно доповнювати одна одну (можливість 

пристосовуватися, не вступати в суперечність, не створювати конфлікти, 

взаємоадаптовуватися) для того, щоб односпрямованістю своїх дій досягнути 

найкращого кінцевого результату змін. 

Аналіз практичного впровадження змін свідчить про те, що в більш ніж 

70% ситуацій зміни були неуспішними. Тому гіпотезою наукового 

дослідження є те, що використання проактивного підходу до управління 

змінами в забезпеченні розвитку виробничих підприємств дозволить 

підвищити ефективність їх впровадження. Для чого запропоновано 

використання проактивного підходу та розроблено інструменти підготовки 

до змін. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

 

Проведене дослідження теоретичних основ управління змінами на 

виробничих підприємствах, а також авторські узагальнення є підставою для 

ряду висновків: 

1. Дослідження еволюції поглядів на зміни дозволяє стверджувати, що 

зміни можна розглядати як перехід до якісно нового стану, як різні типи 

нововведень, але найчастіше зміни розглядають як процес. Зміни – це процес 

впровадження  нововведень, які можуть об’єднуватись у різних напрямах 

(зміна цілей підприємства, структури, стратегії, технології, завдань, 

персоналу та культури) та перешкоджають застою, забезпечують ефективне 

використання ресурсів підприємства та прискорюють успішний розвиток 

підприємства. 

2. Систематизовано існуючі підходи до виділення змін, доповнено 

класифікацію змін трьома класифікаційними ознаками: оцінкою готовності 

до змін (зміни з готовністю самого персоналу до змін; зміни з готовністю 

персоналу учасників зовнішнього оточення підприємства), оцінкою 

потенціалу змін (зміни, проекти яких мають внутрішній потенціал; зовнішній 

потенціал або змішаний потенціал), оцінкою ефективності змін (якісні, 

кількісні). Це надає можливість підприємству враховувати специфіку видів 

змін з метою ефективного управління змінами. 

3. Під управлінням змінами запропоновано розглядати процес 

переведення підприємства з поточного стану в бажаний майбутній стан, що 

містить випереджаючий вплив системи управління та враховує двосторонній 

вплив як внутрішнього так і зовнішнього середовища на всіх стадіях 

підготовки та впровадження змін. 

4. Аналіз існуючих підходів до управління змінами довів, що вони не 

завжди задовольняють вимогам ситуації змін в розрізі швидкості та 

випереджувального характеру реакції на зміни та призводять до успішності 
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лише в половині випадків. Це потребує іншого підходу до управління, в 

якому приділялось би більше уваги до прогнозування та планування змін. 

Таким є проактивний підхід, оскільки він бере за основу ініціювання процесу 

змін, має випереджаючий характер (висока швидкість реакції на зміни 

зовнішнього середовища), передбачує розвиток подій та завжди припускає 

вільний вибір найкращого варіанту в ситуації змін. 

5. Проведено дослідження моделей управління змінами на підприємстві, 

які висвітлюють процес, ресурси, учасників та окремі елементи управління 

змінами на підприємстві. За способом представлення моделі управління 

змінами згруповано за критеріями: зміст змін, процес змін, відношення до 

ризику, учасники змін, якість змін та ступень змін. Визначено основні 

характеристики кожної моделі, її переваги та недоліки, інструменти та 

результати моделі. Встановлено, що жодна з моделей повною мірою не 

відповідає вимогам проактивного підходу щодо управління змінами на 

підприємстві: наявні моделі не розглядають випереджаючий характер 

управління змінами, в більшості випадків носять лише описовий характер і 

розглядають або процес змін, або зміст змін без їх поєднання.  

6. Автором запропоновано розширену структуру механізму управління 

змінами, яка містить блоки ініціації змін, впровадження змін та імплементації 

досвіду змін. Їх сукупність забезпечує швидкість реакції підприємства на 

зміни, вільний вибір найкращого варіанту в ситуації змін, двосторонній 

вплив середовища: як зовнішнього, так і внутрішнього.  

У підсумку, сформульовано робоча гіпотеза дослідження: 

використання проактивного підходу до управління змінами в забезпеченні 

розвитку виробничих підприємств дозволить підвищити ефективність їх 

впровадження. 

 

 

Результати розділу 1, отримані протягом дослідження, висвітлено у 

таких працях автора: [3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 22], наведених у Додатку А.  
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РОЗДІЛ 2 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

Промислова галузь України складає 26% від ВВП. Проте вона 

неоднорідна, а промислові підприємства відрізняються темпами розвитку та 

кількістю змін, що впливає на обсяг їх виробництва. Так, станом на 2019 рік 

66,3% обсягу промислової продукції припадало на продукцію переробної 

промисловості (борошномельно-круп’яна, цукрова, хлібопекарська, олійно-

жирова, м’ясна, молочна, кондитерська, рибоконсервна, спиртова, пивоварна, 

тютюнова та виноробна). Зокрема, виноробна галузь швидко розвивається та 

має високий потенціал до нарощування виробництва: майже 60% усього 

виноробства України зосереджено на великих підприємствах та заводах. 

Тому гіпотезу перевірено на виноробних підприємствах, враховуючи, 

що управління змінами потрібно, у першу чергу там, де їх багато, а 

подальші авторські розробки можна досить швидко адаптувати до інших 

виробничих підприємств.  

 

 

2.1  Аналіз бізнес-середовища та промислового потенціалу України як 

передумови здійснення змін на підприємствах 

 

 

Глобалізація світової економіки та необхідність інтегрування  у 

світовий економічний простір ставить перед кожною країною свої виклики і 

проблеми, вимагає пошуку ефективних шляхів їх вирішення. Найбільш 

універсальним критерієм оцінки ефективності зусиль урядів, керівників 

промисловості є економіка країни, яка заснована на знаннях, здатна 

забезпечити гідний рівень життя громадян, відродження нації і 
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інтелектуальне виховання підприємців країни. Одним із визначальних 

чинників забезпечення ефективності за рівних умов вважається управління 

змінами на промислових підприємствах. 

Як стверджує більшість фахівців, ефективний розвиток вітчизняної 

економіки залежить від масштабів упровадження змін на підприємстві. У 

зв’язку з цим підвищення інноваційної активності вітчизняних підприємств є 

передумовою забезпечення їх стабільності та розвитку. Однак у той же час 

науковці відзначають, що головною перешкодою для  впровадження змін на 

вітчизняних підприємствах виступає відсутність ресурсів у необхідних 

обсягах.  

Дослідження розвитку вітчизняних промислових підприємств доцільно 

розпочати з оцінки підприємств виноробної галузі. Протягом останніх років 

виробництво і споживання вина, як корисного продукту,  у всьому світі має 

стійку тенденцію до зростання. Найпоширенішим продуктом виноробної 

промисловості є вино, яке користується великим попитом у широких верств 

населення. 

У наш час вино вважається елементом здорового та успішного життя. 

Вино (від лат. vinum та італ. vino – виноград, виноградний напій) – легкий 

алкогольний напій, вироблений з винограду, міцність якого набувається 

внаслідок спиртового бродіння свіжовіджатого виноградного соку [59]. 

Виноградне вино виготовляли ще в Древньому Єгипті та Месопотамії. 

Це підтверджується картинами, що збереглись з того часу і були знайденні 

дослідниками. На картинах були зображені сцени догляду за виноградною 

лозою, збір врожаю, виробництва вина. Виноробство і споживання вина в 

давні часи було поширене на всьому Близькому Сході і в Азії. Найстарішим 

свідченням древнього виноробства є знайдені археологами в Колхиді (Грузія) 

вкопані в землю великі глиняні посудини з залишками кісточок винограду з 

5000 до Р.Хр. Такого ж приблизно віку (7000 років) залишки винної кислоти 

в черепках глечиків в неолітичному селищі ХаджиФирузТепе на півночі 
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Ірану. На амфорах, як і в наш час, були наклеєні етикетки з найменуваннями 

власника та рік врожаю. 

В теперішній час світовими виробниками вина вважають країни 

Європи: Францію, Італію, Іспанію, Німеччину та інші. Протягом багатьох 

останніх десятиліть трійку лідерів з виробництва вин у світі представляють 

Франція, Італія та Іспанія. Їх частка становить 52% світового виробництва 

вина. Динаміку виробництва вина в країнах Європи у 2012-2019 рр. наведено 

на рис. 2.1 [59]. 

Помітне скорочення виробництва вина 2014-2016 років в країнах 

Європи, яке пов’язують зі зниженням попиту на вино, зі світовою 

фінансовою кризою, в 2016-2018 роках більш менш стабілізувалось та 

повернуло обсяги виробництва 2012-2014 років. 

За останні роки на світовому ринку з’явились нові спроможні країни з 

виробництва вина: США, Австралія, Чилі, Південна Африка, Китай та інші 

країни, що активно конкурують з європейськими країнами щодо виробництва 

вина. 

 

Рисунок 2.1 – Динаміка виробництва вина в країнах Європи у 2012–2018 рр. 

(джерело: на підставі [60]) 

 

Найбільшу частку (80%) у світове виробництва вина вносять десть 

країн світу: Франція (48,0 млн. гл), Італія (45,4 млн. гл), Іспанія (37,0 млн. гл), 
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США (20,5 млн. гл), Аргентина (15,2 млн. гл), Австралія (13,3 млн. гл), Китай 

(12,8 млн. гл), Південна Африка (11,4 млн. гл), Чилі (10,6 млн. гл), Німеччина 

(9,7 млн. гл) (рис. 2.2) [61]. 
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Рисунок 2.2 – Світові лідери з виробництва вина у 2012–2018 рр. 

(джерело: на підставі [62]) 

 

Короткий аналіз світових тенденцій розвитку виноградарства й 

виноробства в світі дозволяє зробити висновок про необхідність 

вдосконалення й розвитку і виноробства в Україні. 

В Україні виноробна промисловість відіграє важливу роль у 

господарському комплексі країни. В її склад входять приблизно 400 суб’єктів 

підприємницької діяльності, які мають ліцензію на право виробництва винної 

продукції. Реально працюють, приблизно, половина з цих підприємств. Але 

ця половина випускає понад 800 найменувань тільки виноградних вин. 

Ємність українського ринку виноградного вина оцінюється в 20-22 млн. дал. 

На внутрішньому ринку продається близько 360 млн. пляшок вина на рік на 

суму 500 млн грн., діє більше тисячі операторів оптової торгівлі й близько 

100 тис. продавців роздрібного продажу вина. 

Умовно виноробну галузь України можна поділити на підприємства 

первинного й вторинного виробництва. Найбільш популярним на ринку 

вторинного виробництва є ринок виноградних вин, який в свою чергу 
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розподіляють на ринок тихих вин: сухих, напівсухих, напівсолодких, 

десертних, лікерних, марочних та інших, і ринок ігристих вин: шампанських, 

шипучих та інших, основою яких є виноград. 

Український ринок вин включає виробництво виноградних вин, 

ігристих вин, а так само вермутів. Найбільшу долю в структурі виробництва 

займають виноградне (близько 38%) та шампанське вино (близько 40%), 

обсяг виробництва яких в 2019 збільшився в порівнянні з 2013 роком 

приблизно на 24% та на  41% відповідно (табл. 2.1). 

По розрахункам, результати яких наведені в табл. 2.1 видно, що 

підвищення обсягів виробництва виноробної продукції за 2013-2019 роки 

спостерігається по всім категоріям продукції: виробництво шампанського 

зросло на 41,3%, виробництво ігристих вин на 37,6%, виробництво 

виноградного вина на  24,4%, виробництво вермутів зросло на 86,6%. 

Виноробна галузь в Україні останнім часом зазнало значних змін, 

відчутно зросла частка виробництва у  господарствах населення, що у 2019 р. 

склала 45,7%, проти 38% у 2013 р. та 32,2% – у 2016 р. [63]. 

 

Таблиця 2.1 – Обсяги виробництва видів виноробної продукції України 

у 2013-2019 рр., тис. дал. (джерело: узагальнено за даними служби 

статистики України [64]) 

Найменування 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всього, тис. дал 11670,4 9990,2 10514,8 10739,3 11750,2 14721,5 16123,7 

Вино «Шампанське», 

тис. дал 
4567,1 3200,7 3367,9 3326,0 4102,7 5198,3 6452,2 

Темп приросту, % – – 7,0 5,2 – 9,0 23,4 26,7 24,1 

Вина ігристі, тис. дал 1712,3 1534,1 1634,3 1578,2 1892,9 2576,8 2356,0 

Темп приросту, % – – 8,9 6,5 9,7 19,9 36,1 –9,1 

Вино виноградне, тис. 

дал 
4407,8 4298,7 4256,3 4367,9 4342,1 5367,5 5481,5 

Темп приросту, % – – 9,2 – 9,7 2,6 – 9,9 23,6 2,1 

Вермут і подібні 

вироби, тис. дал 
983,2 956,7 1256,3 1467,2 1412,5 1578,9 1834,0 

Темп приросту, % -  – 6,7 31,2 16,8 – 9,6 11,7 16,1 
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Україна виробляє 8 л вина у розрахунку на одну особу (2019 р.), проте 

експорт складає 5 л, а населення споживає в межах 3л, що складає 40% до 

науково обґрунтованих норм споживання (6-8 л). Рівень споживання 

виноробної продукції на половину забезпечується за рахунок імпорту, який у 

2013-2017 рр. складав 54-63,1 тис. л, а у 2019 р. скоротився до 39,3 тис. л. 

Найбільший експорт виноробної продукції був у 2015 р. і склав 150 л, тобто 

0,02% від загального валового збору, а у 2019 р. – зменшився до 60 л. 

Водночас ціна експортованої продукції  у 2-3 рази перевищує внутрішню: у 

2016 р. вона склала 12,1 грн. за літр проти 4,0 грн., що свідчить про значну 

привабливість експорту. 

У 2013-2019 рр. майже ¾ українського винограду (відповідно 72,3 і 

73,9%) було використано для переробки на виноматеріали. У 2014 р. частка 

переробленого винограду зменшилася до 52,3%, а обсяги виробництва – 

майже вдвічі – до 6062 тис. дал. [65]. 

Порівняно з 2012 роком у 2018 році  виноробна галузь України 

збільшила прибутки у 2,3 рази, що вказує на подолання суттєвих проблем у 

виноградарстві та виноробстві: зниження споживання вина, недосконалість 

та застарілість технології виробництва, вузький асортимент продукції, велика 

кількість ввозу іноземної виноробної продукції. Однак із скороченням 

імпорту виноградного вина в Україну (з 50,8 тис. т у 2012 р. до 40,1 тис. т у 

2018 р) для вітчизняних виноробів складаються більш сприятливі умови для 

реалізації власної продукції. 

Розвиток виноградарства та виноробства найближчим часом буде 

визначатися загальноекономічною ситуацією в державі і здатністю галузі 

оперативно реагувати на гострі виклики сьогодення. З іншого боку, галузь 

практично втратила суттєві обсяги державної підтримки за рахунок відмови 

від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (у 2012 р. на 

підтримку цих галузей було виплачено майже 410 млн. грн., а у 2018 р. – 

найменше – 33,7 млн. грн.) [66]. 
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Виноробна промисловість включає усі види діяльності, пов’язані з 

виробництвом та переробкою винограду, а саме виноградарство 

(вирощування винограду технічних сортів, призначених для промислової 

переробки); первинне виноробство (виробництво виноматеріалів з 

винограду); вторинне виноробство (переробка виноматеріалів у вино). 

Виробництво винограду в Україні зосереджено в Одеській, 

Херсонській, Миколаївській та Закарптській областях. Вирощуванням 

винограду займаються спеціалізовані сільськогосподарські підприємства. 

Досить часто вони тісно співпрацюють із заводами первинного виноробства 

переробки винограду, оскільки переробляти виноград більш доцільно на 

території його вирощування [67].  

Виноробна промисловість України представлена підприємствами 

первинного та вторинного виноробства. Загалом в Україні офіційно 

зареєстровано понад 400 підприємств-виробників. Підприємства первинного 

виноробства виробляють виноматеріали для так званих «тихих» вин (без 

вуглекислого газу), шампанські та коньячні виноматеріали. Відповідно, 

підприємства вторинного виноробства закуповують їх та переробляють у 

вино – продукт, отриманий завдяки спиртовому бродінню соку або мезги 

(м’якоть винограду з кісточками та шкуркою) свіжого чи в’яленого (не більш 

як до 40% цукристості) винограду. Окрім виноматеріалів, вони також 

потребують різні допоміжні матеріали у чималій кількості: скляну тару, 

вітчизняні полімерні та імпортні коркові пробки, етикетки тощо [67]. 

З кожним роком асортимент української виноробної продукції 

збільшується. Виробники розробляють та рекламують на ринку вин 

ексклюзивні продукти, які б асоціювалися у свідомості споживача винятково 

з певним підприємством. 

Найбільша частка виноробної продукції (95-97%), що реалізується на 

вітчизняному ринку, припадає на ординарні вина, і лише 3-5% – на марочні. 

В той же час, міцні та десертні вина забезпечують більшу частину обсягу 

продажів вина (понад 60%).  Обсяг виробництва виноробної продукції в 
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Україні перевищує 7 млн. дал. У вартісному вираженні це майже 8,5 млн. 

дол., 30% із зазначеного обсягу припадає на сухі вина і 70% – на міцні. Крім 

того, з плодово-ягідної сировини виробляють близько 3 млн. дал на рік [68]. 

За результатами статистичних даних 2019 року основними країнами-

імпортерами вина в Україну є Молдова та Грузія, на долю яких припадає 

74% усього імпорту, але безперечним лідером все ж таки залишається 

Молдова, випереджуючи Грузію на 12% [69]. 

Згідно попереднього аналізу, сучасний стан виноградарства не сприяє 

розвитку виноробства. Тому закономірним явищем є нестабільна динаміка 

показників збору і переробки винограду, виробництва виноматеріалів.  

Розглянемо виробництво виноробної продукції в Україні за регіонами у 

2013-2019 рр. (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 – Виробництво виноробної продукції в Україні за 

регіонами у 2013-2019 рр., тис. дал /% від загального обсягу по Україні 

(джерело: розраховано автором на підставі даних Державної служби 

статистики України) 

Регіони 

Обсяг виробництва 2019 р. 

у % до 

2013 р. 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Україна 28215,6 24361,9 26642,7 27262,3 24074,5 25112,6 29637,4 5,0 

Київська 
1356,2 

/4,8 

1567,8/ 

6,4 

1589,2/ 

5,9 

986,8/ 

3,6 

1256,7/ 

5,2 

1459,7/ 

5,8 

1871,6/ 

6,3 
38,0 

Закарпатська 
1567,6/   

5,6 

1876,0/ 

7,7   

2134,1/ 

8,0 

2189,0/ 

8,0 

1890,2/ 

7,8 

2159,3/ 

8,6 

2200,9/ 

7,4 
40,4 

Миколаївська 
3789,1/ 

13,4 

3569,2/ 

14,7 

4561,8/ 

8,0 

2568,8/ 

9,4 

3783,0/ 

15,7 

3500,5/ 

13,9 

3902,7/ 

13,2 
2,9 

Одеська 
6871,2/ 

24,4 

5234,0/ 

21,5 

6541,0/ 

24,6 

5190,8/ 

19,0 

7298,2/ 

30,3 

5452,1/ 

21,7 

8951,8/ 

30,2 
30,2 

Херсонська 
4623,9/ 

16,4 

4987,2/ 

20,4 

3567,5/ 

13,4 

4698,0/ 

17,2 

6812,2/ 

28,3 

5289,0/ 

21,0 

7651,2/ 

25,8 
65,5 

 

Аналіз структури виробництва виноробної продукції за регіонами 

визначає, що перше місце займає Одеська область (30%), і це досить 

передбачувано, тому, що на території Одещини сконцентрована найбільша 
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кількість найвідоміших виноробних підприємств України. Далі за обсягами 

виробництва вина йде Миколаївська область (18%), Херсонська область 

(15,8%), Київська (6,3%) та  Закарпатська (7,4%) область. З початку 2013 

року Миколаївська та Одеська області збільшили обсяги виробництва вина 

на 37% та 49% відповідно.  

Проаналізувавши виробництво виноробної продукції в Україні в 

областях з  2013 по 2019 рік, можна зробити висновок, що Одеська область  є 

домінуючою за об'ємом виготовлення виноробної продукції. Про розквіт 

виноробної промисловості України свідчать здобутки виноробів Одещини, 

які у 2019 р. наростили обсяги виробництва більш ніж у 2,6 рази в порівнянні 

з 2013 роком. Згідно даних Головного управління статистики Одеської 

області близько 80% виноробної продукції надходить у торгову мережу від 

оптових підприємств і підприємств-посередників і тільки 20% – від 

підприємств-виробників. Прямі зв’язки з виробниками ускладнює той факт, 

що виробники виноробної продукції поставляють напої великими партіями, а 

більшість торгових підприємств не мають великих складських приміщень 

для їх зберігання. Тому незважаючи на деякі зростання виробництва і 

реалізації винопродукції, ситуація для підприємств – виробників залишається 

досить складною. 

У виноробній промисловості виробництво зосереджено в більшості на 

великих підприємствах та заводах, що складають майже 60% усього 

виноробства України. Та 40 % виробничої галузі складає малий бізнес: 

домашні виноробні господарства і шато [68]. 

Більшість виноробних підприємств займається оптовою та роздрібною 

торгівлею одночасно та мають власні землі для насадження виноградників. 

Значна частина з аналізованих виноробних підприємств має іноземних 

інвесторів, займається експортом за кордоном та активно займається 

туристичною діяльністю. 

Аналіз виноробної галузі показав, що трендами змін на виноробних 

підприємствах є: підвищення виробничого потенціалу та нарощування 



89 
 

виробничої потужності; зміна каналів збуту виноробної продукції; 

підвищення рівня якості продукції та її відповідності міжнародним 

стандартам; модернізація та оновлення обладнання, зміна технологій 

виробництва (структуроване живильне середовище, транспірація, 

екологізація виноробного матеріалу), нарощування виробничої потужності 

(збільшення площ виноградників), зміна каналів збуту виноробної продукції 

та вихід на зовнішні ринки, підвищення рівня якості продукції (генетичний 

та санітарний контроль, виробництво органічних вин) та її відповідність 

міжнародним стандартам, зменшення об’ємів фальсифікату. Специфікою 

функціонування виноробства є тісний зв'язок із виноградарством, ресурсно-

обумовлені процеси інтеграції у вертикалі «виноградар – винороб – 

дистриб’ютор (торгова мережа)». Крім того, існує гостра потреба участі і 

контролю з боку держави (впорядкування земельних проблем, контроль за 

процесами вертикальної галузевої інтеграції, регулювання конкуренції на 

кожному з етапів і рівнів цієї вертикалі). Таке різноманіття  напрямків 

розвитку підприємств актуалізує потребу у розробці заходів та інструментів 

управління змінами для його забезпечення. Тому виноробні підприємства 

систематизовано за наступними критеріями: розмір підприємства, 

чисельність персоналу, період створення підприємства, цінова політика, 

асортимент продукції, вид торгівлі, наявність власних земель для насадження 

виноградників, наявність іноземних інвесторів, наявність експорту за межами 

України, відношення до туристичної діяльності  (табл. 2.3).  

Проаналізувавши виноробні підприємства за цими критеріями можна 

зробити висновок, що великих та середніх підприємств більше, ніж малих та 

шато. Чисельність персоналу в середньому складає від 100 до 1000 чоловік. 

Цінова політика майже на всіх підприємствах дуже поширена: преміум клас, 

високі, середні та низькі ціни. Молодих підприємств та підприємств з 

давньою історією менше, ніж підприємств, створених в 1900-2000 роках. 

Виноробні підприємства діляться порівно по виробництву виноматеріалів та 

виготовленню винного продукту.  
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Таблиця 2.3 – Групування виноробних підприємств України (джерело: розроблено автором на підставі [70]) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Розмір підприємства 

Великі +  +    +  +     +  

Середні  +      +  +  + +  + 

Малі    + + +          

Шато           +     

Чисельність персоналу 

Від 0 до 100     +           

Від 100 до 

500 
   +  +    + + + +   

Від 500 до 

1000 
 +      + +      + 

Більше 1000 

працівників 
+  +    +       +  

Період створення 

Молоде 

підприємство 
       +        

1990 – 2002 

рік створення 
   + + +    +      

1900–1990 рік 

створення 
+ +          + +  + 

Підприємство 

з давньою 

історією 

  +    +  +  +   +  
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Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Цінова політика 

Преміум класу +  +     +   +  + + + 

Високі ціни + + +   + + + + + + + + + + 

Середні ціни + + + + + + + + + + + + + + + 

Низькі ціни    + +        +  + 

Асортимент продукції 

Виноробний 

продукт 
   + + + + +  +  +    

Десертні вина + + + + + + +  +  + + + +  

Ігристі вина + + +  +  +  +  + + + +  

Коньяк + + +      +   + + + + 

Вид торгівлі 

Роздрібна 

торгівля 
     +    +      

Оптова торгівля        +        

Роздрібна та 

оптова торгівля 
+ + + + +  +  +  + + + + + 

Наявність власних земель для насадження виноградників 

Є землі + + + + +  + + + + + +  + + 

Немає землі      +       +   

Наявність іноземних інвесторів 

Є інвестори + + + + +  +  +  + + + + + 

Немає 

інвесторів 
     +  +  +      

Наявність експорту за межами України 

Так + + +    +  +  + + + + +  

Чи займаються туристичною діяльністю 

Так + + +    +  +  +  + +  
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Виділено 15 найбільш конкурентоспроможних підприємств: ПрАТ 

«Болградський виноробний завод», ПрАТ «Ізмаїльський виноробний завод», 

ТОВ «Шабо», ПрАТ «Виноградар», ПрАТ «Харчовик», ПрАТ «Діоніс», ТОВ 

«Таїрове», ТОВ «Виноробний завод Янтарний», ПрАТ «Одеський завод 

шампанських вин», ТОВ «Дунайський», ПАТ «Князя Трубецького», ПрАТ 

«Одесавинпром», ПрАТ «Артвайнері», ПрАТ «Коблево», ПрАТ «Одеський 

коньячний завод», що активно розвиваються, рентабельність та власний 

капітал яких вище середнього. Розрахунок фінансових показників з 2012 по 

2018 рік дозволив зробити  наступні висновки (Додаток Е): 

1. Всі підприємства здатні самостійно профінансувати свої активи за 

рахунок власних фінансових ресурсів; 

2. Більшість проаналізованих підприємств – платоспроможні та здатні 

займатись виробничою діяльністю в довгостроковій перспективі; 

3. Близько 37% проаналізованих підприємств здатні відповідати своїм 

фінансовим зобов’язанням в середньостроковій та довгостроковій 

перспективі. Близько 63% виноробних підприємств має значення нижче 

нормативного, це свідчить про те, що ці підприємства мають високий рівень 

фінансових ризиків; 

4. 72 % підприємств виноробної промисловості мають економічну 

стійкість до зовнішніх впливів, як об’єкт інвестування. Близько 19% 

підприємств мають низьку стійкість до зовнішніх впливів та 9% підприємств 

є взагалі не привабливими для інвестиційних вкладень [71]; 

5. В середньому більшість проаналізованих підприємств можуть 

виконувати свої фінансові зобов’язання та являються стійкими до погрози 

банкрутства; 

6. Ліквідність проаналізованих підприємств складає в середньому 38%-

47 %, однак існує декілька підприємств  у яких рівень поточної ліквідності 

значно нижче нормативного, це свідчить про проблемний стан 

платоспроможності. Також слід звернути увагу на деякі із аналізованих 
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підприємств, що мають рівень ліквідності значно більше нормативного, що є 

ознакою неефективної структури розподілення активів; 

7.  Розрахунок коефіцієнту обороту власного капіталувказує на те, що 

близько 70% підприємств виноробної галузі постійно оптимізують свою 

виробничу та управлінську діяльність в порівнянні з прямими конкурентами. 

Та 30% підприємств має низький показник ділової активності [72]; 

8. Порівняння показнику мобільності активів визначає, що близько 80% 

проаналізованих підприємств мають високу здатність підлаштовуватись  під 

зовнішній вплив ринку виноробства України та проводять гнучку діяльність. 

Та лише 20% підприємств, в порівнянні з конкурентами, мають низьку 

здатність оперативно реагувати на зовнішні зміни; 

9. Розрахунок коефіцієнту рентабельності підприємств вказує на те, що 

переважна більшість підприємств має стабільне зростання цього показника, 

тобто має постійний прибуток та здатна ефективно використовувати власний 

джерела фінансування; 

10. Порівняння показнику фондовіддачі кожного підприємства з його 

конкурентами свідчить про те, що близько 75% досліджуваних підприємств 

виноробної промисловості виробляють високу кількість продукції та 

просліджується постійне підвищення ефективності використання основних 

засобів підприємства протягом періоду дослідження [73]. 

Аналіз фінансових показників підприємств виноробної галузі України 

свідчить про активний розвиток виноробної промисловості України, про 

стабілізацію фінансового становища. Однак  виявлено, що впровадженню 

змін на виноробних підприємствах України та їх інтеграції у світовий 

економічний простір заважає: невідповідність обсягів виробництва 

винограду потребам населення та виноробству, недостатній рівень якості 

продукції, недостатній рівень розвитку інфраструктури аграрного ринку і 

каналів реалізації продукції, проблеми організаційно-правового характеру, 

відсутність організаційної культури (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Основні проблеми підприємств виноробної галузі України 

(джерело: розроблено автором на підставі [74]) 
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З огляду на існуючі проблеми, для виноробних підприємств було 

запропоновано впровадження наступних змін: – зміна трудових ресурсів, 

формування ефективної системи забезпечення виноробної галузі кадрами 

шляхом підготовки фахівців за цільовою спрямованістю та залучення 

молодих фахівців для роботи у виноробній промисловості; – адаптація 

підприємств виноробної галузі до вимог Європейського Союзу: 

законодавство, стандарти якості продукції, нормативна документація, 

технологія виробництва; – зміни в системі організаційного управління на 

підприємствах виноробної галузі; – підвищення виробничого потенціалу та 

нарощування виробничої потужності на підприємствах; – зміна каналів збуту 

виноробної продукції та ін. 

Крім того, вступ України у СОТ загрожує виноробній промисловості 

серйозними економічними проблемами тому, що вітчизняний виробник 

практично не буде захищатись та прогнозується велика конкуренція між 

українською виноробною продукцією та продукцією, ввезеною з-за кордону. 

Тому підприємствам виноробної галузі України необхідно запроваджувати 

вище переховані зміни та ефективно управляти ними. Для цього, перш за все, 

слід оцінити готовність підприємств виноробної галузі до управління 

змінами. 

 

 

2.2 Методичні підходи оцінки готовності  до управління змінами на 

виробничих підприємствах 

 

 

Управління змінами на виробничих підприємствах України є важливою 

складовою системи управління підприємством виноробної промисловості. 

Вітчизняним виноробним підприємствам для ефективного функціонування та 

стійкого розвитку на ринку необхідно постійно впроваджувати змін різного 

рівня та напрямку. Досвід багатьох виноробних підприємств за останні роки 
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показує, що навіть в умовах системного бачення напрямків і рівнів змін, які 

необхідні для підтримки стійких конкурентних позицій, не всі виноробні 

підприємства здатні своєчасно та злагоджено їх впровадити. Однією з причин 

є те, що підприємствам не вистачає дієвих інструментів та методів оцінки 

готовності до змін. В рамках проактивного підходу до змін на підготовчому 

етапі відбувається формування команди та оцінка готовності персоналу до 

змін.  Саме тому визначення теоретичних основ і дослідження практичних 

аспектів оцінки готовності вітчизняних виноробних підприємств до змін є 

актуальною складовою загальної концепції управління змінами.  

Проблема оцінки готовності до змін популярна як в колах вчених, так і 

практиків – організаційних консультантів. Теоретико-методологічне 

підґрунтя для визначення готовності підприємства до змін заклали такі 

вітчизняні та зарубіжні вчені, як С. Ашмаріна, А. Виханский, Д. Воронков, В. 

Гусєва, Г. Дорошук, Л. Єрмоленко, І. Запухляк, Д. Коен, О. Кузьменко, П. 

Куликов, А. Павлова, Х. Рамперсад, С. Усик, М. Фаєрман, І. Федулова, Е. 

Фламгольц, І. Халитова, Дж. Харрінгтон, І. Хлізова, Г. Широкова та ін. 

Якщо проаналізувати підходи до оцінки готовності в розрізі 

вітчизняного і зарубіжного підходів, то в той час як в зарубіжній практиці 

більше робиться акцент на оцінку готовності персоналу, у вітчизняній 

практиці більше досліджують готовність до інновацій та нововведень через 

оцінку якості ресурсів підприємства (персоналу, обладнання, технологій).  

Проблема оцінки готовності підприємства до змін є досить популярною 

серед бізнес-коучерів та організаційних консультантів. Але достатня 

кількість методик, що використовуються на практиці, не має достатнього 

теоретичного обґрунтування, вони мають розрізнений характер та не дають 

можливості оцінити динаміку готовності. Тобто аналіз наукових публікацій і 

практичного досвіду свідчить про те, що в даний час відсутня цілісна 

методологічна база для визначення сутності готовності до змін, оцінки та 

управління нею.  
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Отже, обґрунтування інструментів, етапів та методів проведення 

оцінки готовності підприємства до змін та визначення рівня готовності 

вітчизняних підприємств до змін є безперечно актуальним напрямом 

наукового пошуку. Концептуальні засади проведення оцінки готовності 

підприємств до змін закладено у працях багатьох учених, які займаються 

питаннями теорії і методології управління змінами.  

Аналіз підходів до оцінки готовності до змін дозволяє зробити 

висновок, що в то в той час як в зарубіжній практиці більше робиться акцент 

на оцінку готовності персоналу, у вітчизняній практиці більше досліджують 

готовність до змін через оцінку якості ресурсів підприємства (персоналу, 

обладнання, технологій) [75].  

В дисертації готовність підприємства до змін запропоновано 

розглядати не лише з боку персоналу, але і через рівень готовності зовнішніх 

партнерів підприємства до змін (рівень зацікавленості постачальників, 

споживачів, мережі роздрібно-оптової торгівлі у результатах змін). Тому 

оцінювати готовність доцільно не тільки персоналу самого підприємства – 

суб’єкту управління змінами першого порядку, а й готовність представників 

зовнішнього середовища – суб’єктів управління змінами другого порядку. 

Під готовністю до змін запропоновано розуміти збалансований стан 

підприємства, при якому всі його підсистеми налаштовані на сприятливі 

умови планування, впровадження або закріплення результатів змін, рівень 

усвідомлення працівниками через поінформованість, сутності і наслідків 

впровадження змін. Але готовність підприємства до змін запропоновано 

розглядати не лише з боку персоналу, але і через рівень готовності зовнішніх 

партнерів підприємства до змін (рівень зацікавленості постачальників, 

споживачів, мережі роздрібно-оптової торгівлі у результатах змін). 

Проведений аналіз показав, що більшість досліджень, пов’язаних з 

оцінкою готовності підприємства до змін, здебільшого ґрунтується на 

визначенні готовності персоналу до перетворень. Тобто наголос робиться на 

соціально-психологічних складових готовності до стратегічних змін.  
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Так, у дослідженнях О. Віханського пропонується багатофакторний 

підхід, що визначає рівень готовності працівників до змін без конкретизації 

системи показників. Автор виділяє  два найважливіших аспекта готовності 

працівників до змін: ступінь їхньої задоволеності існуючим станом справ та 

сприйняття особистого ризику, пов’язаного з можливим проведенням змін. 

Спільна робота цих аспектів визначає характер готовності персоналу до змін: 

низька готовність, помірно невизначена готовність та висока готовність [20, 

с.428-419].  

Д. Коен пропонує інтегративний підхід до оцінки готовності персоналу 

до змін з визначенням системи показників [76, с.279-298]. Цей підхід 

базується на необхідності визначення рівня готовності до змін у розрізі 4-х 

рівнів працівників підприємства (директори, менеджери, службовці, проектні 

команди) для кожної стадії управління змінами обґрунтовуються головні 

фактори готовності, притаманні відповідним стадіям. Характер готовності 

узагальнюється трьома рівнями: зона готовності до змін, зона можливих 

проблем, зона перешкод змінам [76, с.300-301]. 

 П. Куліков та Н. Бєляєва виділяють методичний підхід до оцінки 

готовності підприємства змінам, що розкриває загальні здатності 

підприємства до змін та структурує складові готовності персоналу [77, с.130-

131].  

Серед досліджень, присвячених оцінці готовності персоналу до змін, 

також слід відзначити підхід до оцінки готовності підприємства до змін М. 

Фаєрмана [78, с.16]. Цей інтегративний підхід дозволяє визначити готовність 

персоналу до змін на особистому, груповому і системному рівнях з 

конкретизацією системи параметрів. 

Серед провідних підходів до оцінки готовності підприємства до змін 

слід звернути увагу на підхід С. Ашмаріної та Б. Герасимова, який містить 

систему з 15 абсолютних і відносних показників для аналізу фінансового 

забезпечення управління змінами [31, с.116-128]. Автори враховують 

показники організаційного забезпечення та можливого опору змінам з боку 



99 
 

персоналу. Обчислення інтегрального показника готовності до змін з 

урахуванням усіх рівнів опору пропонується здійснювати з використанням 

методу експертних оцінок за п’ятибальною шкалою.  

Подальшого розвитку означений підхід знайшов у дослідженнях Л. 

Єрмоленко [79, с.87-88]. Зокрема, для аналізу готовності підприємства до 

змін автор пропонує враховувати фактори впливу зовнішнього і 

внутрішнього середовища, стадію життєвого циклу підприємства, а також 

рівень потенційної можливості реагуванняпідприємства на дію конкретних 

зовнішніх і внутрішніх факторів.  

Проведений наліз підходів науковців щодо оцінки готовності до змін 

на підприємстві дозволяє зробити висновок, що для всебічної оцінки 

готовності  підприємства до змін необхідно оцінити минулий досвід 

впровадження змін (ретроспективну компоненту), проаналізувати існуючий 

на даний час стан готовності підприємства до змін та з’ясувати потенціал 

підприємства до управління змінами. 

Передусім, для високого рівня готовності до змін підприємствам 

необхідно мати достатній рівень економічної стійкості, розроблену 

ефективну стратегію змін та наявні динамічні здібності. 

Готовність до змін виробничого підприємства – це збалансований стан 

підприємства, при якому всі його підсистеми налаштовані на сприятливі 

умови планування, впровадження або закріплення результатів змін [80].  

Таким чином, систематизовано методи оцінки готовності підприємства 

до змін в термінах різних шкіл менеджменту, що дають можливість оцінити 

очікуваний ефект від змін, визначити розуміння сутності готовності до змін і 

обрати методи оцінки готовності до змін (табл. 2.4).  

Виділено найбільш ефективні методи оцінки готовності до змін: метод 

експертних оцінок, метод опитування та анкетування, метод теорії нечітких 

множин, метод математичної статистики і теорії ймовірностей [1, Додаток 

А].  
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Таблиця 2.4 – Методи оцінки готовності підприємства до змін в термінах різних шкіл менеджменту (джерело: 

розроблено автором на підставі [80]) 

Наукова школа, 

підхід 
Підхід до управління змінами Сутність управління змінами 

Очікуваний ефект 

від змін 

Розуміння готовності та 

способи оцінки готовності 

до змін 

1 2 3 4 5 

Школа 

поведінкових наук 

Чотирьохфазна модель (індивідуальних) 

змін; стратегія залучення співробітників в 

організаційні зміни (С. Худоба, Д. Джаф); 

модель «айсберг управління змінами» (Ф. 

Кругер); кадрова робота для створення 

адаптивної системи (І. Адізес); модель 

мотивації до навчання / змін (Дж. Келлер); 

типові ірраціональні помилки при управлінні 

змінами (К. Айкен, С. Келле); теорія лінійних 

керівників (Т. Ларкін і С. Ларкін) 

 

Управляти змінами за 

допомогою вивчення і зміни 

переконань / поведінки 

співробітників організації. 

Також треба прагнути до 

розвитку компетенцій 

персоналу, виявлення та 

використання їх можливостей 

Організаційна 

компетентність і 

ефективність 

 

Готовність – це можливість 

адекватного сприйняття 

нового і можливість 

реалізації цього нового. 

Оцінка готовності – оцінка 

здібностей, переконань, 

компетенцій персоналу 

Школа соціальних 

систем, 

неоінституціональн

а модель і 

організаційна 

екологія 

Самоорганізація 

Теорії хаосу, мереж, складності, засновані на 

обмеженій передбачуваності соціальних 

систем (І. Пригожин, І. Стренгерс; К. Вейк, Р. 

Квінн; Г. Смініа, А. Ністелрой) 

Зміни – вічний двигун, що не 

припиняється ніколи. 

Управління 

змінами з допомогою енергії 

людей, спрямованої на 

вирішення завдань. Необхідний 

пошук новаторських ідей, 

творчих підходів 

Виживання 

організації 

 

Оцінка готовності – це 

оцінка «творчого 

потенціалу» 

організації 

Інноваційний та 

стратегічний підхід 

 

Раціональність (планування і контроль) 

Декалогія – процес, що підвищує ймовірність 

змін (Д. Лепор, O. Коен); триступенева 

модель змін К. Левіна; вісім кроків Дж. 

Коттер; фазова модель У. Бріджеса; планові 

зміни (У. Френч, Ф. Каст і Дж. Розенцвейг); 

М. Хаммер і Дж. Чампі про реінжиніринг 

бізнес–процесів організацій 

Необхідно заздалегідь чітко 

визначити бажані результати і 

дії по їх досягненню (план), 

далі треба моніторити 

реалізацію плану по 

контрольним точкам і 

«підтягувати» відставання 

Відповідність 

властивостей, 

досягнутих 

організацією в 

результаті зміни 

початкового проекту; 

введення 

нововведень 

Оцінка готовності – це 

оцінка раціональних 

чинників підготовленості та 

організації до планової 

діяльності: наявність плану, 

наявність оргструктур і т. д. 
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Продовження таблиці 2.4 

1 2 3 4 5 

Конфліктний і 

конфліктно-ігровий 

підхід 

М’які методи (оргкультура,  влада, 

конфлікти, комунікація) 

Стратегії організаційних змін за рівнем 

концентрації влади (Л. Бернз); модель 

«айсберг управління змінами» (Ф. Кругер); 

модель здібностей компанії (К. Кристенсон, 

М. Овердорф); культура змін 

(Г. Шварц і С. Девіс); зміни як віруси (М. 

Гладуелл); роботи С. Бачарача і Е. Лоулера, 

Т. Петтігрю, Л. Грейнера і В. Шейн; 

типологія співробітників по сприйняттю 

нововведень (Е. Роджерс); теорія радикалів 

(Д. Мейєрсон) 

Необхідно враховувати 

інтереси людей, треба 

прагнути змусити їх прийняти 

певні ідеї. Баланс в організації 

досягається в результаті 

боротьби груп і блоків. Тому 

управління змінами – це 

переговори, формування 

стратегічних альянсів, 

політичних ігор 

Домінування в 

середині організації 

 

Оцінка готовності – 

виявлення інтересів, балансу 

сил і т. д. 

Структурно-

ситуаційна теорія 

Ситуаційний підхід 

Сім принципів успішного проведення змін 

(М. Фуллан, М. Майлз); управління змінами 

за допомогою тимчасових систем (М. 

Майлз); теорія організаційних метафор (Г. 

Морган); життєві цикли (І. Адізес) 

Оцінювати ситуацію і 

використовувати різні методи 

(комбінуючи їх) в залежності 

від ситуації 

Пристосування до змін 

зовнішнього 

середовища як 

«змістовне» 

Оцінка готовності – через 

оцінку ситуації і вибір 

методики 

Організаційно-

екологічний підхід 

Системний і факторний підхід 

Сім ключових факторів успіху перетворень 

(Д. Ульріх); Модель узгодження Д. Надлера і 

М. Тушмана; модель DICE (D – duration, 

тривалість; I – integrity, відповідальність; C 

commitment, прихильність; E –effort, 

зусилля); управління змінами з точки зору 

незмінності ядра організації 

Організація як система, при 

управлінні змінами 

враховуються всі 

значущі чинники 
Підвищення 

спроможності 

організації до 

виживання 

Готовність – це комплексна 

характеристика стану 

організації перед проектом 

зміни. Необхідно виявити 

найбільш значні фактори і 

оцінити їх 

Процесний підхід 

Навчальна організація 

Навчальна модель змін ADKAR – Prosci (Д. 

Хайят); теорії навчання таких авторів, як Дж. 

Колб, І. Рабін, Дж. Осланд, П. Сенге 

Основне припущення – люди 

змінюються, коли вони 

вчаться 

 

Оцінка готовності – це 

оцінка здібностей до 

навчання та комунікацій 
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Ефективна реалізація змін на підприємствах виноробної галузі багато в 

чому залежить від того, наскільки виноробне підприємство готове до 

налагодженого процесу впровадження запланованих змін. Аналіз наукових 

шкіл та підходів до готовності управління змінами показав, що в світовій 

практиці існують яскраві підходи оцінки готовності управління змінами 

підприємств, представлені різними точками зору. Переймаючи досвід та 

практичні поради зазначених наукових шкіл, підприємства виноробної галузі 

зможуть правильно оцінити свою внутрішню готовність до змін та реалізація 

процесу управління змінами призведе до позитивного результату, що, в свою 

чергу, дозволить підприємствам вчасно реагувати на мінливі умови 

зовнішнього середовища, підвищувати його конкурентоспроможність та 

вийти на рівень Європейського союзу. 

Розроблені методичні підходи до оцінки готовності підприємства до 

змін включають такі етапи: збір інформації, розробка методів та інструментів 

оцінки готовності, реалізація оцінки готовності, видача рекомендацій щодо 

різного рівня готовності підприємства до змін. 

 Готовність до змін залежить від багатьох характеристик і показників 

підприємства. Таким чином, на готовність виноробного підприємства до 

управління змінами впливають наступні показники: розмір підприємства, на 

якій стадії життєвого циклу знаходиться підприємствоі, вид зміни та предмет 

змін, який рівень змін, наявність досвіду змін, чи володіє підприємство 

достатніми фінансовими ресурсами для здійснення змін, бачення цілі змін, чи 

достатньо мотивовані робітники для проведення змін, сформована 

організаційна культура для проведення ефективних змін, чи виникає опір 

змінам зі сторони працівників підприємства, рівень конкурентоспроможності 

підприємства, залежність підприємства від мінливості зовнішньої середи [81] 

(рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Вибір методів оцінки готовності до змін в залежності від 

характери стиків підприємства щодо змін (джерело: власна розробка автора) 

 

Готовність виробничих підприємств до змін закладена в тих діях, які 

працівник підприємства виконує як професіонал і через свої здібності, знання 

та досвід може забезпечити ефективне впровадження та управління змінами 

на підприємстві.  

Але також на оцінку готовності виробничих підприємств до змін 

впливають фактори готовності до змін.  Фактори, які впливають на 

готовність підприємств до змін, слід поділити на три основні групи [82]: 

 1. Фактори, що залежать від особливостей змін. Кожний працівник 

прагне отримувати вигоду від здійснення змін. Баланс між тим, що працівник 

отримує від процесу змін, і тим, що він їй здійснює для ефективного процесу 

Методи оцінки готовності 

до змін 

 

Метод теорії нечітких 

множин  

 

 

Метод експертних оцінок  

 

 

Метод опитування та 

анкетування  

 

Метод математичної 

статистики  

 

 

Метод теорії ймовірності 

 

Готовність до змін 

Низька                                                               Висока                     

Розмір підприємства 

Мале Велике 

Стадії життєвого циклу підприємства 

Зрілість, бюрократія Ріст, розквіт 

Джерело змін 

Зовнішнє Внутрішнє 

Рівень змін 

Глобальний Локальний 

Наявність досвіду змін 

Немає Є 

Фінансові ресурси на зміни 

Малі Великі 

Бачення цілі підприємства 

Є Немає 

Наявність мотивації до змін 

Немає Є 

Стан корпоративної культури в організації 

Погана Добра 

Наявність опору змінам 

Є Немає 

Конкурентоспроможність підприємства 

Низька Висока 

Залежність від зовнішньої середи 

Висока Низька 
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управління змінами має бути позитивним та справедливим. Усі невигоди, 

пов'язані з реалізацією змін, працівник буде намагатися компенсувати 

різними економічними або соціально-психологічними вигодами [83]. 

 2. Фактори, що залежать від ставлення до проблем підприємства, 

планування і управління змінами. Зміни мають нести для кожного працівника 

достатньо проінформований характер. Чітке бачення загальної цілі змін та 

результату від впровадження змін створить сприятливий клімат у колективі в 

процесі управління змінами [84].  

3. Фактори, що залежать від ініціаторів змін або керівників, спричинені 

недостатньо ефективними відносинами між працівниками та їх керівниками 

або ініціаторами змін. Як правило, підлеглі не довіряють непопулярним 

керівникам або інноваторам, а пропозиції сприймають із підозрою. Інколи 

інноватори самі руйнують добрі відносини своєю нетерпимістю і 

необґрунтованими звинуваченнями працівників у неприйнятті змін, 

забуваючи, що для цього потрібен час [85].  

Проаналізовано та систематизовано види факторів готовності 

управління змінами, доповнено факторами, що впливають на готовність 

підприємства до впровадження змін: фактори, що залежать від особливостей 

змін;  фактори, що залежать від ставлення до проблем підприємства, 

планування і управління змінами; фактори, що залежать від ініціаторів змін 

або керівників, спричинені відносинами між працівниками та їх керівниками 

або ініціаторами змін (табл. 2.5).  

Найбільш розповсюджений метод оцінки готовності підприємства до 

змін – це метод опитування та анкетування. Існує безліч анкет для оцінки 

готовності персоналу до змін. Щоб ефективно оцінити  готовність  

виробничих підприємств виноробної галузі до змін, розроблено експрес-

анкету, що складається з  10 питань (Додаток Ж). Анкетування оцінки 

готовності персоналу до змін (80 осіб) проведене на виноробних 

підприємствах, постачальниках сировини (виноматеріалу), споживачах, 

продавцях виноробної продукції оптової та роздрібної торгової мережі.  
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Таблиця 2.5 – Класифікація факторів готовності до змін на виробничому підприємстві (джерело: 

систематизовано автором на підставі [82-85]) 

В залежності від джерела змін  

Гіпергенні (внутрішні) фактори Гіпогенні (зовнішні) фактори 

Фінансова система, кадрова, виробнича, інноваційна, маркетингова 

система, інформаційна, система управління, система забезпечення 

Економічна система, політична, соціальна, екологічна, технічна, 

регіональна система, галузева, система стейкхолдерів 

Модель поля сил К.Левіна 

Рушійні сили 
Сили опору 

Перешкоди  Обмеження Видимість 

Корпоративна культура, яка підтримує 

інновації 

Необхідність знижувати ціни 

Високий рівень конкуренції, активні 

наступальні дії конкурентів 

Контракт забороняє 

використання комплектуючих 

іншого виробника 

Виходить за рамки бюджету 

поточного року 

Проблеми обслуговування 

Ризик простою 

Фактори майбутнього успіху перетворень Д.Ульріха  

Лідер змін 

Створення 

відчуття 

необхідності 

проведення зміни 

Формування бачення 

майбутнього 

Створення 

прихильності 

Зміна систем і 

структур 
Моніторинг успіхів 

Орієнтація на 

результат 

Час і енергія 

для змін 

Створення 

команди 

змін 

Усвідомлення 

важливості і 

вигоди зміни для 

організації 

Вигоди від змін для 

співробітників і 

клієнтів 

підприємства 

Розподіл 

відповідальності 

за зміни 

Наявність коаліції 

з підтримки змін 

Зв'язок змін з 

різними 

підсистемами 

Зміни в структурі 

Оцінка ефективності 

змін 

Оцінка результату і 

процесу змін 

Наявність 

першого кроку 

Механізми 

коригувань і 

адаптації до змін 

Фактори готовності по стадіям змін Д. Коена 

1 стадія 2 стадія 3 стадія 4 стадія 5 стадія 6 стадія 7 стадія 8 стадія 

Необхідність 

термінових 

змін 

Команда 

реформаторів

–лідерів 

Свідоме 

бачення та 

вибір 

стратегії 

Прояв інтересу 

та мотивування 

персоналу 

Усунути 

перешкоди, 

створити гарні 

умови для змін 

Досягнення 

швидких 

проміжних 

перемог 

Закріплення 

ефективних змін 

та бачення нових  

Нова 

організаційна 

культура, 

приживання змін 
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Його результати довели, що внутрішнє та зовнішнє середовище 

виноробних підприємств готові до впровадження змін, але існує опір змінам, 

невпевненість, що вони принесуть очікуваний результат. 

Результати анкетної оцінки готовності вітчизняних виноробних 

підприємств до змін показали, що високий рівень готовності до змін мають 

лише зрілі підприємства з високим або середнім рівнем розвитку. В цю 

категорію увійшли підприємства-лідери виноробного ринку. 

Оскільки зростаючі підприємства ще не досягли оптимального балансу 

«гнучкість-стабільність», їхні організаційні структури й культури не повною 

мірою узгоджені зі стратегією, то рівень готовності до змін решти 

працівників залишається на середньому рівні. Рівень фінансово-економічного 

забезпечення змін у таких підприємств дещо вищий за середній.  

Дещо нижчий за середній мають рівень готовності до змін зрілі 

підприємства з низьким рівнем інтеграції.  

Найгіршою виявилась ситуація на виноробних підприємствах, які 

знаходяться в ситуації економічної незрілості та постійної стагнації. 

Найбільш проблемною зоною для таких підприємств є пошук фінансово-

економічного забезпечення  управління змінами. 

Даний аналіз оцінки готовності виноробних підприємств до змін 

показав, що переважна більшість підприємств мають високий та середній 

рівень готовності до змін. Тому, вважаємо за доцільне проаналізувати рівень 

готовності персоналу підприємства та його зовнішніх контрагентів до змін за 

допомогою коефіцієнту відповідності.  

Визначення готовності до змін на підприємстві необхідно починати з 

дослідження факторів впливу, оскільки саме вони обумовлюють процес 

усвідомлення майбутніх якісних перетворень системи. Зауважимо, що 

визначення характерних факторів, що впливають на готовність до змін та 

встановлення критеріїв шляхом їх декомпозиції, обгрунтовано на основі 

узагальнення результатів виконаного теоретикоприкладного дослідження 

сутності й особливостей менеджменту персоналу в контексті проведення 
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організаційних змін на промислових підприємствах. Отже, запропонований 

сучасний універсальний методичний підхід до оцінки готовності персоналу 

до змін, що базується на побудові кваліметричної моделі шляхом 

розкладання складного явища на основні складові його фактори та критерії, 

дозволяє вирішити проблему оцінки готовності персоналу до організаційних 

змін на індивідуальному рівні в контексті забезпечення ефективності даного 

процесу [4, Додаток А]. 

Проведено оцінку готовності виноробних підприємств до змін не лише 

з боку персоналу, але і через рівень готовності зовнішніх партнерів 

підприємства до змін (рівень зацікавленості постачальників, споживачів, 

мережі роздрібно-оптової торгівлі у результатах змін) за допомогою 

коефіцієнту відповідності готовності до змін КМогпз:  

 

КМогпз = (Ф1 х ∑ В1хК1 + В2хК2) +  (Фn х ∑ ВnхКn + … Вn+1хКn+1),   (2.1)    

 

де      Ф1, Ф2,…Фn – фактор готовності до змін; 

В1, В2,…Вn – вагомість критерію готовності до змін;  

К1, К2,…Кn – коефіцієнт відповідності готовності до змін.  

Незважаючи на те, що цей підхід базується на експертних оцінках, 

розробка оціночного інструментарію готовності до змін дозволить кількісно 

визначити готовність персоналу самого підприємства – суб’єкту управління 

змінами першого порядку та готовність представників зовнішнього 

середовища – суб’єктів управління змінами другого порядку. 

Запропонований методичний інструментарій оцінки готовності до змін 

дозволяє: проводити попередню оцінку можливості успішно реалізувати 

зміни, розробити та впровадити заходи, що збільшують готовність до змін та 

підвищують успішність їх впровадження, вже на підготовчому етапі 

дозволяють оцінити можливі причини опору змінам та обрати заходи для їх 

усунення. 
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Сутність такого інструментарію полягає у виробленні оперативної 

інформації про учасників процесу змін, зміст їх діяльності та можливий 

кінцевий результат змін у певному напрямку функціонування виноробного 

підприємства. При цьому розроблені та обґрунтовані для кваліметричної 

моделі фактори й критерії виконують роль еталону, який може бути 

адаптованим до змінених вимог та загальних стандартів.  

 Визначення готовності персоналу до організаційних змін на 

підприємстві необхідно починати з дослідження факторів впливу, оскільки 

саме вони обумовлюють процес усвідомлення майбутніх якісних перетворень 

системи. Зауважимо, що визначення характерних факторів, що впливають на 

готовність персоналу до змін та встановлення критеріїв шляхом їх 

декомпозиції, обгрунтовано на основі узагальнення результатів виконаного 

теоретикоприкладного дослідження сутності й особливостей менеджменту 

персоналу в контексті проведення організаційних змін на промислових 

підприємствах. Отже, запропонований сучасний універсальний методичний 

підхід до оцінки готовності персоналу до змін, що базується на побудові 

кваліметричної моделі шляхом розкладання складного явища на основні 

складові його фактори та критерії, дозволяє вирішити проблему оцінки 

готовності персоналу до організаційних змін на індивідуальному рівні в 

контексті забезпечення ефективності даного процесу [86].  

Для визначення вагомості кожного фактору та критерію 

використовується експертне оцінювання. Зазначимо, що реалізація методу 

експертних оцінок включає наступні етапи [87]: формування мети та завдань 

експертного оцінювання; формування експертної групи; формування 

переліку пріоритетних критеріїв; проведення експертизи; обробка та аналіз 

результатів експертизи; проведення підсумків опитування; визначення рівня 

узгодженості думок експертів і вироблення відповідних висновків щодо 

значущості кожного критерію. Дана оцінка дозволяє не лише визначити 

готовність до змін, але й виявити ті сфери, які найбільше перешкоджають їх 

проведенню та відповідно потребують найбільшої уваги з боку керівництва.   
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Для визначення вагомості кожного фактору та критерію 

використовується експертне оцінювання. Зазначимо, що реалізація методу 

експертних оцінок включає наступні етапи: формування мети та завдань 

експертного оцінювання; формування експертної групи; формування 

переліку пріоритетних критеріїв; проведення експертизи; обробка та аналіз 

результатів експертизи; проведення підсумків опитування; визначення рівня 

узгодженості думок експертів і вироблення відповідних висновків щодо 

значущості кожного критерію. 

При цьому коефіцієнт відповідності вимірюється наступним чином: 

К=1 – повна відповідність вимогам (так); К=0,75 – часткова відповідність 

вимогам (більше так, ніж ні); К=0,50 – урівноважена відповідність вимогам (і 

так, і ні); К=0,25 – частково-негативна відповідність вимогам (більше ні, ніж 

так); К=0 – повна невідповідність вимогам (ні). Чим вище загальна оцінка 

представлених факторів (тобто ближче до 1), тим вище готовність 

підприємства до проведення змін, і тим нижче буде опір змінам під час їх 

впровадження.  

Так, якщо отримане сумарне значення рівня готовності до змін, яке 

дорівнює менше 0,5, то рівень опору складає понад 50%, це досить критично 

для підприємства. Якщо рівень готовності до змін знаходиться у межах від 

0,5-0,75 – рівень опору відповідає нормі, тобто він є допустимим, а якщо 

0,75-1,0 – рівень опору оптимальний (майже відсутній), тому суб’єкти 

підприємства першого та другого порядку готові до змін. 

Отже, готовність до змін на виноробних підприємствах доцільно 

оцінити шляхом проведення аналізу факторів, які мають найбільший вплив 

на управління змінами.  

Представлений інструментарій оцінки готовності до змін враховує 

специфіку функціонування кожного з аналізованих підприємств, однак 

вирішено оцінити готовність до змін на прикладі виноробних підприємств 

ТОВ «Шабо», ПрАТ «Коблево», ПрАТ «Одесавинпром» (табл. 2.6).



110 
 

Таблиця 2.6 – Оцінки готовності до змін виноробних підприємств (джерело: розроблено автором на підставі [85-

87]) 

Вид та 

фактори 

готовності  

Крите-

рії 
Фактори готовності (Фn) 

Вагомість 

критеріїв 

(Вn) 

Коефіцієнт відповідності 

(Кn) 

Оцінка факторів для 

підприємтв 

ТОВ 

«Шабо» 

ПрАТ 

«Кобле

во» 

ПрАТ 

«Одесави

нпром» 

ТОВ 

«Шабо» 

ПрАТ 

«Коб-

лево» 

ПрАТ 

«Одесави

нпром» 

В
н

у
тр

іш
н

я
 г

о
то

в
н

іс
ть

 

П
си

х
о

л
о

гі
ч

н
и

й
 

ф
ак

то
р

 

0,25 

Переважає позитивне ставлення до роботи, 

задоволеність існуючим станом справ на підприємстві 
0,25 0,70 0,65 0,60 

0,423 0,662 0,571 
Відчуття приналежності до групи 0,19 0,75 0,80 0,71 

Сприятливий соціально-психологічний клімат 0,25 0,55 0,75 0,53 

Відсутність страху перед майбутніми 

змінами на підприємстві 
0,32 0,50 0,50 0,48 

М
о

ти
в
а
ц

ій

н
и

й
 

ф
ак

то
р

 

0,25 

Сприйняття та розуміння організаційної культури 0,29 0,50 0,70 0,49 

0,395 0,537 0,554 
Бажання майбутніх змін 0,18 0,60 0,50 0,55 

Високий рівень ефективності комунікацій з колегами 0,27 0,74 0,46 0,75 

Наявність інструментів мотивації праці 0,19 0,56 0,63 0,58 

З
о
в
н

іш
н

я
 г

о
то

в
н

іс
ть

 

П
о

ст
ач

ал
ь
н

и

к
и

 т
а 

то
р

го
в
і 

м
ер

еж
і 

0,25 

Обізнаність у нових технологічних рішеннях 0,20 0,63 0,72 0,60 

0,418 0,660 0,688 
Наявність економічної вигідності змін 0,22 0,50 0,32 0,67 

Наявність заінтересованості щодо змін 0,31 0,75 0,68 0,78 

Є інформація щодо змін 0,35 0,70 0,67 0,51 

С
п

о
ж

и
в
ач

і 

0,25 

Отримання цінності від продукту змін 0,25 0,55 0,45 0,54 

0,348 0,472 0,493 
Є бачення різниці від впровадження змін 0,24 0,65 0,85 0,52 

Відкритість до нового 0,16 0,75 0,25 0,85 

Є інформація щодо якості змін 0,18 0,50 0,64 0,54 

КМогпз 0,40 0,58 0,57 
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Коли значення фактору відповідає найбільшому заданому значенню, 

його вплив на готовність до змін мінімальний, і навпаки, низьке значення 

фактору дозволяє говорити про його суттєвий вплив на можливість реалізації 

змін та відповідно значний опір персоналу. 

Щодо отриманої загальної оцінки готовності до змін на підприємстві 

виноробної галузі ТОВ «Шабо», то вона склала 0,40.  Це вказує на високий 

рівень опору з боку персоналу на майбутні зміни на ТОВ «Шабо», тобто 

переважна частина персоналу не розуміє важливість проведення змін з метою 

поліпшення фінансово-економічної ситуації на підприємстві. Отже, 

підприємство ТОВ «Шабо» не готове до змін. Можливий високий опір 

змінам з боку як персоналу підприємства, так споживачів, постачальників та 

торгових мереж. На підприємствах ПрАТ «Коблево» та ПрАТ 

«Одесавинпром» загальна оцінка готовності персоналу до змін складає 

відповідно 0,58 та 0,57. Це означає, що рівень опору відповідає нормі, тобто є 

допустимим.  На підприємствах ПрАТ «Коблево» та ПрАТ «Одесавинпром» 

більшість персоналу готова до змін. Опір з боку робітників можливий, але в 

незначній кількості. Даним виноробних підприємствам необхідно провести 

роботу у напрямі підвищення готовності саме споживачів до змін [88].  

Проведений аналіз оцінки готовності підприємств виноробної 

промисловості до змін дозволив встановити, що сучасний рівень розвитку 

виноробства і масштабні зміни в економічній і соціальній сферах суспільства 

пред’являють підвищені вимоги до виноробного підприємства та до кожного 

працівника в його професійній діяльності, зростає значимість соціальних 

наслідків управлінських рішень керівників виноробних підприємств. 

Враховуючи те, що в загалом на підприємствах виноробної промисловості 

середній рівень готовності до змін – сприйняття можливих змін є запорукою 

нездорової психологічної атмосфери для працівників виноробних 

підприємств. Зміни для них необхідний обов’язок. 

Отже, для подолання опору змінам підприємствам виноробної 

промисловості необхідно приділити увагу соціальним та психологічним 
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факторам готовності персоналу, а також здатності самого підприємства до 

впровадження змін. У зв’язку з чим, предметом подальших досліджень є 

розробка  оцінки потенціалу змін виноробних підприємств. 

 

 

2.3 Оцінка потенціалу змін на виробничих підприємствах  

 

 

Крім оцінки готовності до змін, в умовах постійного розвитку та 

впровадження змін, підприємство мусить оцінити потенціал змін, що 

визначається сукупністю ресурсів, засобів, запасів, резервів, які можуть бути 

використані при впровадженні змін, з іншого боку – сукупністю 

можливостей їх найбільш повного і раціонального використання, яке 

визначається не тільки якістю і кількістю ресурсів, що використовує 

підприємство, а й кваліфікацією його персоналу, інноваційними, 

інформаційними та фінансовими можливостями. 

Успіх змін багато в чому залежить від його потенціалу, тобто від сили і 

прихованих можливостей, які на практиці можуть стати реальністю. Поняття 

«потенціал» дуже широко використовується в економіці. У 

загальнонауковому контексті А.Е. Воронкова пов’язує поняття «потенціал» з 

поняттями «сила» або «фортеця» і тому термін «потенціал» традиційно 

застосовується для характеристики засобів, запасів, резервів, джерел або 

можливостей, які можуть бути використані для вирішення певної задачі або 

досягнення певної мети в діяльності підприємства [92]. 

На думку А. Е. Воронкової, потенціал підприємства в загальному 

вигляді розглядається як сукупність можливостей в якійсь галузі для 

досягнення конкретних цілей, реалізація яких забезпечується відповідними 

ресурсами підприємства. Таким чином, потенціал підприємства, з одного 

боку, визначає сукупність ресурсів, засобів, запасів, резервів, які можуть 

бути використані в економічній діяльності підприємства, з іншого – 
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сукупність можливостей їх найбільш повного і раціонального використання, 

яке визначається не тільки якістю і кількістю ресурсів, що використовує 

підприємство, а й кваліфікацією його персоналу, інноваційними, 

інформаційними та фінансовими можливостями [92]. 

О.І. Гарафонова виділяє термін «потенціал», як наявність у кого–

небудь прихованих можливостей, які ще не виявилися, або здатності діяти у 

відповідних сферах. А також це сукупність можливостей в будь–якій сфері 

для досягнення певної мети [12, с. 286]. 

При дослідженні потенціалу підприємства як загальної категорії А. М. 

Грищук відокремлює в рамках теорії потенціалу економічних систем окремі 

види потенціалу: конкурентоспроможний, стратегічний, підприємницький, 

маркетинговий, виробничий, людський, економічний, ринковий, що 

пов'язано з проявами можливостей підприємства в окремих сферах з метою 

їх подальшого поглибленого вивчення. У зв’язку з цим потенціал 

підприємства структурується за видами його можливостей по сферам і 

представляє сукупність виробничо-фінансових, інтелектуальних і трудових 

можливостей [61, с. 42; 162]. 

Одним різновидом потенціалу підприємства є потенціал змін. По суті, 

потенціал змін певним чином співвідноситься з потенціалом підприємства в 

цілому, адже характеризує можливості здійснення змін у всіх сферах 

діяльності підприємства, тобто у всіх його підсистемах. Отже, його можна 

розглядати як запас, кошти, резерв, можливості, що дозволяють здійснити 

перехід від попереднього стану підприємства до його нового стану через 

здійснення змін [7, Додаток А]. 

Одним з найважливіших інструментів управління змінами на 

виробничих підприємствах, як процесу розвитку, є оцінка потенціалу до змін.  

Тільки на основі об’єктивної оцінки різних чинників і умов являється 

можливим вибрати з наявних альтернатив ефективний варіант вирішення 

проблем виноробних підприємств, впровадити зміни на підприємствах 

виноробної промисловості  та обрати вектор і структуру змін. Ігнорування 
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питання оцінки потенціалу змін може на практиці привести до розробки 

неправильних стратегій змін, до реалізації неефективних рішень, негативно 

вплинути на роботу та розвиток економічних показників та всього 

підприємства. 

Систематизовано види потенціалу змін підприємства [19, 23 Додаток 

А]. Запропоновано поділити види потенціалу змін підприємства в залежності 

від спрямованості змін на три групи: потенціал спрямований на людей та 

культуру (потенціал менеджменту підприємства, трудовий потенціал змін, 

творчий потенціал працівників, потенціал життєвого циклу підприємств), 

потенціал спрямований на структуру та стратегію (потенціал економічної 

безпеки, підприємницький (комерційний) потенціал, інноваційний потенціал 

підприємства, конкурентний потенціал підприємства, ресурсний потенціал, 

потенціал маркетингу підприємства, фінансовий потенціал підприємства), 

потенціал спрямований на завдання та технологію (логістичний потенціал, 

збутовий потенціал, виробничий потенціал підприємства). Визначено 

характеристику кожного виду потенціалу та способи оцінки потенціалу змін 

підприємства (табл. 2.7) [89]. 

Існують наступні моделі потенціалу змін: когнітивна модель 

потенціалу змін, модель успішності змін, імітаційна модель стратегічних змін 

[90]: 

–  когнітивна модель потенціалу змін реалізується за розробленими 

алгоритмами розрахунків інтегральних індикаторів різного ступеня 

інтеграції, а також з використанням матриці відповідності. Дана модель 

дозволяє виявити позитивні і негативні зв'язки між показниками і 

індикаторами. Когнітивна модель потенціалу змін дозволяє імітувати 

імпульсні зміни кожної з вершин когнітивної карти, відповідно викликає 

ланцюгову зміну показників на її інших вершинах; 
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Таблиця 2.7 – Оцінка потенціалу змін виробничого підприємства (джерело: систематизовано автором на 

підставі [89-91]) 

Вид 

потенціалу 

спрямован

ий на: 

Види потенціалу Характеристика потенціалу змін Спосіб оцінки потенціалу змін підприємства 

1 2 3 4 

Людей і 

культуру 

Потенціал 

менеджменту 

підприємства 

Система управління підприємством, призначена 

для реалізації стратегічних цілей і сформульована 

в місії підприємства 

Ефективність використання залучених інвестицій; 

ефективність використання власного основного і 

оборотного капіталу; коефіцієнти використання виробничих 

площ; коефіцієнти використання випробувальних стендів 

Трудовий потенціал 

Величина участі працівників підприємства у 

виробництві з урахуванням їх психофізіологічних 

особливостей, рівня професійних знань, 

накопиченого досвіду 

Оцінка трудового потенціалу підприємства являє собою 

співвідношення різних демографічних, соціальних, 

функціональних, професійних та інших характеристик груп 

працівників і відносин між ними 

Творчий потенціал 

працівників 

Потенціал (внутрішній ресурс) людини, здатність 

виявляти нові способи вирішення проблем або 

здатність думки не стереотипно 

Рівень творчої здатності, що становить відносно стійку 

характеристику особистості 

Потенціал 

життєвого циклу 

підприємств 

Підприємство володіє в достатній мірі 

об'єктивними передумовами для подальшого 

успішного розвитку 

Визначається стадієюрозвитку підприємства 

 

Структуру 

і стратегію 

 

Потенціал 

економічної безпеки 

Сукупність майнового і фінансового потенціалів 

підприємства, сукупність ресурсів (трудових, 

матеріальних, нематеріальних, фінансових та ін.), 

що є в розпорядженні підприємства 

Числова оцінка, що характеризує ступінь фінансової 

стійкості і надійності підприємства на цільовому ринку 

Підприємницький 

(комерційний)  

Здатність підприємства успішно функціонувати на 

певному цільовому ринку 

Оцінка трьох капіталів: «людського капіталу», «фізичного 

капіталу», «фінансового капіталу» 

Інноваційний 

потенціал 

підприємства 

Готовність і здатність підприємства здійснювати 

вперше або відтворювати ту чи іншу інновацію 

Кількість впроваджених інноваційних проектів протягом 

певного періоду; обсяг інвестицій, витрачених на реалізацію 

інноваційних проектів 
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Продовження таблиці 2.7 

1 2 3 4 

 

Структуру 

і стратегію 

 

Конкурентний 

потенціал 

підприємства 

Властивість підприємства, яке відображає 

можливості активного, динамічного саморозвитку 

в процесі цілеспрямованої діяльності в умовах 

динамічного зовнішнього середовища 

Характеризується відповідними кількісними і якісними 

показниками (параметрами) 

Ресурсний потенціал 

Наявність людських, фінансових, матеріально-

технічних, інформаційних та інших ресурсів у 

підприємства 

Оцінка ресурсів і ефективності підприємства, фінансовий 

аналіз діяльності підприємства, порівняльний аналіз, 

організація процедури оцінки ресурсного потенціалу 

Потенціал 

маркетингу 

підприємства 

Це оцінка підприємства щодо реальної 

можливості своєчасно відстежувати та оперативно 

реагувати на всілякі зміни в макро- і 

мікрориночному середовищі 

Числова інтегрована оцінка ефективності використання 

маркетингового потенціалу може бути визначена як сума 

фактичної величини показника, отримана в результаті 

реалізації маркетингового потенціалу і вагового коефіцієнта 

показника оцінки маркетингового потенціалу 

Фінансовий 

потенціал 

підприємства 

Фінансовий потенціал підприємства – це оцінка 

фінансового стану і фінансових можливостей 

підприємства 

Критерії оцінки результатів використання фінансового 

потенціалу підприємства: обсяг одержуваної чистого 

прибутку; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт 

поточної ліквідності 

 

Завдання 

та 

технологію 

Логістичний 

потенціал 

Здатність підприємства реалізовувати логістичні 

функції і операції при досягненні максимально 

можливих кінцевих результатів і мінімально 

необхідних витрат 

Загальний стратегічний конкурентний потенціал 

підприємства визначається твором приватних потенціалів 

підприємства і числової оцінки приватного конкурентного 

потенціалу підприємства 

Збутовий потенціал 
Наявність реальної можливості у підприємства 

виробляти і продавати товари 

Розрахунок обсягу завойованої їм частки цільового ринку і 

значно перевершує його показники оцінки ефективності 

реалізації інноваційного потенціалу 

Виробничий 

потенціал 

підприємства 

Максимальний обсяг випуску, який, підприємство 

може зробити при даному обсязі факторів 

виробництва (праця, капітал, земля), рівні 

технологічного прогресу і системі організації 

виробництва 

Потенційний обсяг виробництва продукції, потенційні 

можливості основних фондів і оборотних коштів, 

потенційні можливості використання сировини і матеріалів, 

потенційні можливості професійних кадрів, фінансовий 

потенціал 
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–  модель успішності організаційних змін дозволяє оцінити потенціал 

змін, конкурентоспроможність і ринкову вартість підприємства за обраним 

сценарієм розвитку підприємства. Потенціал змін підприємства визначено за 

двома алгоритмами: «знизу вгору» (успішність стратегічних змін за оцінками 

поточного стану підприємства) і «зверху вниз» (успішність стратегічних змін 

за оцінками бажаного стану).  

Індикатори потенціалу змін, що характеризують бажаний стан 

підприємства, проставлені від нижчого рівня до вищого, визначені 

функціональні зв'язки між ними і оцінена їх значимість з урахуванням типу 

сценарію розвитку; – при імітаційної моделі, існують такі основи зміни 

потенціалу підприємства, як рушійні сили його розвитку: потенціал 

підприємства як сукупність ресурсів і можливостей і його розвиток як такий 

собі процес об'єктивно існують – аксіома існування; потенціал підприємства 

не є незмінним і змінюється в часі в результаті впливу різних факторів як 

ендогенної, так і екзогенної природи – аксіома іманентною динаміки; органи 

підприємства можуть здійснювати зміни потенціалу підприємства – аксіома 

керованості; потенціал підприємства і його зміни істотно впливають на 

формування і протікання розвитку підприємства – аксіома впливу. 

Використання цих моделей дозволяє оцінювати потенціал змін з 

урахуванням заданого рівня конкурентоспроможності та ринкової вартості 

підприємства, визначати глибину, швидкість і масштаб стратегічних змін та 

формувати способи їх здійснення [91]. 

Одним з найважливіших інструментів управління змінами на 

виробничих підприємствах, як процесу розвитку, є оцінка потенціалу до змін.  

Тільки на основі об’єктивної оцінки різних чинників і умов являється 

можливим вибрати з наявних альтернатив ефективний варіант вирішення 

проблем виноробних підприємств, впровадити зміни на підприємствах 

виноробної промисловості  та обрати вектор і структуру змін. Ігнорування 

питання оцінки потенціалу до змін може на практиці привести до розробки 

неправильних стратегій змін, до реалізації неефективних рішень, негативно 
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вплинути на роботу та розвиток економічних показників та всього 

виноробного підприємства [18, Додаток А]. 

Потенціал змін виробничого підприємства найчастіше має наступні 

характеристики: реальні можливості підприємства до управління змінами, 

обсяг ресурсів і резервів, здатність до використання внутрішнього 

потенціалу, рівень і результати реалізації внутрішніх ресурсів підприємства в 

процесі управління змінами. Оцінка потенціалу змін на виробничому 

підприємстві може бути використана в якості інтегрального показника, що 

описує стан розвитку системи [2, Додаток А].  

Проаналізовано фактори, що впливають на потенціал підприємства до 

змін в залежності від ресурсів змін: трудові, фінансові ресурси, матеріальні, 

організаційні ресурси,  інтелектуальні, інформаційні ресурси та поділено 

фактори потенціалу підприємств до змін на три групи, в залежності від 

важливості впливу даного фактору на процес управління змінами: фактори 

першого порядку, фактори другого порядку, фактори третього порядку (табл. 

2.8) [92]. 

Запропоновано розглядати потенціал змін виробничих підприємств як 

сукупність ресурсів, а оцінку потенціалу, як встановлення кількісних і 

якісних характеристик значень окремих видів ресурсів. Оцінка потенціалу 

змін повинна враховувати ряд факторів: стратегічні цілі підприємства, 

організаційну культуру підприємства, стан зовнішнього середовища, 

організаційну структуру підприємства, характеристики зайнятих у змінах 

працівників. 

Оцінка потенціалу змін на виробничих підприємствах базується на 

використанні кількісних і якісних методів. До таких методів можна віднести 

наступні: ситуаційний аналіз, портфельний аналіз, кабінетні дослідження, 

опитування працівників організації за спеціальними методиками 

(діагностичні інтерв’ю), колективні методи роботи, експертні оцінки, 

математичні методи (аналіз трендів, факторний аналіз, розрахунок середніх 

показників, спеціальних коефіцієнтів та ін.) [93]. 
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Таблиця 2.8 – Фактори, що впливають на потенціал змін виробничого підприємства (джерело: розроблено 

автором на підставі [91-93]) 

Ресурси 

потенціалу змін 
Фактори 1–го порядку Фактори 2–го порядку Фактори 3–го порядку 

1 2 3 4 

Трудові ресурси 

Рівень виробництва труда 

Рівень мотивації працівників Матеріальне стимулювання до змін 

Удосконалення організації управління Моральне стимулювання до змін 

Ставлення до змін Ефективність використання робочого часу 

Стан трудової і технологічної дисципліни Оптимізація структури управління 

Ступінь забезпеченості підприємства 

працівниками провідних професій 
Зміна технічного рівня виробництва 

Плинність кадрів 

Підбір і прийом персоналу до команди змін 

 

Розробка планів змін 

Зміна організаційної структури підприємства 

Вивільнення робочих місць 

Умови праці на підприємстві 

Матеріальна та моральна вдоволеність 

персоналу від змін 

Рівень соціальної підтримки працівників 

Рівень освіти та 

кваліфікації персоналу 

Організація підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації персоналу 

Наявність навчально-виробничої бази для 

навчання працівників 

Фінансування витрат на навчання кадрів 

Число фахівців з вищою освітою Планування навчання персоналу 

Фінансові 

ресурси 

Рівень рентабельності 

підприємства 

Частка позикових джерел 

 

Напрямки розвитку підприємства 

Рівень ризику в діяльності підприємства 

Показники ліквідності Платоспроможність підприємства Кон’юнктура ринку 

Рівень фінансової стійкості 

та ділової активності 

Значення показників виручки, прибутку і 

витрат на підприємстві 

Терміни повернення боргу 

 

Розміри дебіторської та кредиторської 

заборгованості 

Етап життєвого циклу підприємства 

 

Об’єм джерел фінансування  Частка власних джерел Цінова політика підприємства 
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Продовження таблиці 2.8 

1 2 3 4 

Матеріальні 

ресурси 

Асортимент продукції  або 

послуг 

Потреби виробництва в запасах 

потреби ринку 
Норми витрати сировини і матеріалів 

Якість продукції або послуг 
Впровадження на підприємстві системи 

менеджменту якості 
Рівень браку, дефектів, відмов 

Умови поставок ресурсів Характер діяльності підприємства Маркетингові дослідження 

Рівень запасів на підприємстві 

Здійснення контролю якості Рівень техніки та технології 

Можливості випуску нових або модернізованих 

виробів 

Форми постачання підприємства 

матеріальними ресурсами 

Організаційні 

ресурси 

Організаційна структура 

Особливості здійснюваної підприємством 

діяльності на ринку 
Імовірність виникнення конфлікту 

 
Історія підприємства 

Імідж підприємства 
Ділова репутація 

Відносини співробітників з 

керівництвом 
Відносини з клієнтами 

Організаційна культура 

Психологічний клімат 

Рівень розвитку підприємства 
Відносини між співробітниками 

Прийняті на підприємстві цінності, норми  

Інтелектуальні 

ресурси 

Інтелектуальна власність Рівень привабливості підприємстві для інвесторів 

Час освоєння нових технологій 

 
Компетенції і здатності 

персоналу до змін 

Здатність виробляти нові вироби 

Розробка та затвердження нових ідей, торгових 

марок 

Інновації 

Наявність патентів, ліцензійних угод, ноу–хау 

Рівень витрат на НДДКР Прийняті на підприємстві нові цінності, норми 

поведінки 

Інформаційні 

ресурси 

Джерела отримання інформації 
Наявність комплексу технічних і програмних 

засобів 

Наявність служб інформаційної 

безпеки та механізмів захисту 

Система забезпечення 

інформаційної безпеки 
Обсяг інвестицій в інформаційне забезпечення 

Створення систем управління даними 

 

Раціоналізація документообігу Стандартизація типів і форм документів Формування інформаційного простору 
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Для розв’язання суперечності методики оцінки потенціалу змін на 

виноробних підприємствах, автором розроблено критерії та засоби оцінки 

потенціалу змін, що впроваджуються на виноробних підприємствах. 

Запропоновано увесь комплекс чинників потенціалу змін поділити на дві групи: 

кількісні чинники оцінки потенціалу змін; якісні чинники оцінки потенціалу 

змін (рис. 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 –  Система чинників оцінки потенціалу змін підприємства 

(джерело: розроблено автором на підставі [94]) 

 

Аналіз оцінки потенціалу змін згідно із запропонованим підходом 

полягає у визначенні та оцінці наведених нижче головних показників.  

По кількісним чинникам: а) загальний фінансовий результат проекту змін 

(ЗФР) – сума фінансових результатів, що дисконтувалися (різниця поміж сумою 

надходжень та сумою витрат капіталу) за всі роки реалізації проекту змін 

(формула 2.2) [95]:  

 

Чинники оцінки потенціалу змін на підприємствах виноробної промисловості 

 

 

Кількісні чинники 

 

 

загальний фінансовий результат 

проекту змін (ЗФР);  

внутрішній коефіцієнт 

окупності проекту змін (ВКО);  

період окупності (ПО);  

індекс вигідності змін (ІВ);  

норма фондовіддачі проекту 

змін (НФП) 

Якісні чинники 

 

 

доля робітників, що приймають участь у змінах в 

загальній чисельності інженерно-технічних 

робітників підприємства (К1); доля робітників 

підрозділів, що приймають участь в управлінні 

змінами та мають науковий ступінь кандидата наук 

(К2); та доктора наук (К3) в загальній чисельності 

інженерно-технічних робітників підрозділів 

підприємства; коефіцієнти, що характеризують 

розподіл робітників, що приймають участь в 

управлінні змінами за віком (К4, К5, К6); коефіцієнт 

стабільності кадрів (К7) 
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                                         ,                                                  (2.2) 

 

де ДПt – грошовий потік у рік t;  

d – коефіцієнт дисконтування;  

t = 0, 1, 2... Т; 

T– строк закінчення проекту.  

Дисконтування визначає поточну вартість майбутніх доходів та витрат. 

Згідно з цим критерієм  проект змін може бути прийнятий у разі, якщо ЗФР 

більше нуля;  

б) внутрішній коефіцієнт окупності (ВКО). Показує цінність інвестицій (у 

відсотках) – це ставка дисконту, при якій ефект від інвестицій (ЗФР), дорівнює 

нулю (формула 2.3) [95]: 

 

                                 ВКО = d, при якому ЗФР = 0.                                   (2.3)  

 

Проект змін може бути прийнятий, якщо значення показника ВКО (у 

відсотках) для проекту змін, що розглядається, більше, ніж ВКО для 

альтернативних проектів змін. Порівнювати треба ті проекти змін, що мають 

однакову ступінь ризику; 

 в) період окупності (ПО). Показник визначає, скільки необхідно часу для 

того, щоб зміни дали прибуток, що дорівнює витратам (формула 2.4) [96]:  

 

                           ПО =Т, при якому ,                                 (2.4) 

 

де Пt – прибуток, що отримано у рік t;  

 Иt – інвестиції у рік t.  

Проект схвалюється, якщо ПО не перевищує встановленого періоду; 
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г) індекс вигідності змін (ВІ) – відношення обсягів віддачі капіталу до 

обсягів змін (формула 2.5) [96]:   

 

                                              ,                                          (2.5) 

 

         Проект змін приймається, якщо ВІ більше одиниці, тобто ЗФР проекту 

більше за відповідні капіталовкладення;  

д) норма фондовіддачі проекту змін (НФП). Середня фондовіддача 

проекту визначається як відношення середнього прибутку, що прогнозується, 

до середньої залишкової балансової вартості змін (формула 2.6) [97]:  

 

                    (2.6) 

Згідно даним чинникам проведена оцінка потенціалу змін на п’ятнадцяти 

підприємствах виноробної промисловості результати розрахунків наведені в 

таблиці 2.9. 

Проведені розрахунки оцінки потенціалу змін на прикладі виноробних 

підприємств дозволили виявити, що ПрАТ «Болградський виноробний завод», 

ПрАТ «Одеський коньячний завод», ПрАТ «Коблево», ПрАТ «Артвайнері», 

ТОВ «Шабо», ПрАТ «Одесавинпром» мають високий потенціал до змін. 

Підприємства знаходяться на стадії повної готовності до впровадження змін. 

ПрАТ «Ізмаїльський виноробний завод», ПАТ «Князя Трубецького», ПрАТ 

«Одеський завод шампанських вин», ТОВ «Виноробний завод Янтарний», ТОВ 

«Таїрове», ПрАТ «Харчовик» показують середній рівень потенціалу до змін. 

Цим підприємствам слід зосередити основні функції діяльності на управлінні 

змінами, покращити координацію роботи всіх інженерних, економічних служб 

й виробничих підрозділів по формуванню і реалізації політики змін, підвищити 
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адаптивність підприємства до змін ринкового середовища шляхом застосування 

програмно-цільових форм управління нововведеннями, удосконалити систему 

мотивації персоналу, розширити використання сучасної обчислювальної 

техніки. 

 

Таблиця 2.9 – Кількісна оцінка потенціалу змін виноробних підприємств 

(джерело: розраховано автором на підставі [98]) 

Підприємство 

Кількісні показники 

ЗФР 

(≥0) 

ВКО 

(%) 

ПО 

(років) 

ВІ 

(≥1) 

НФП 

(2,5–5,0) 

ПрАТ «Болградський виноробний завод» 0,10 20,40 1,13 1,81 2,43 

ПрАТ «Ізмаїльський виноробний завод» 0,12 12,01 1,18 1,23 3,54 

ТОВ «Шабо» 0,88 30,17 0,23 1,41 3,02 

ПрАТ «Виноградар» 0,06 13,11 2,29 1,08 2,98 

ПрАТ «Харчовик» 0,26 25,59 2,07 1,68 1,91 

ПрАТ «Діоніс» 0,03 10,03 1,01 0,44 1,55 

ТОВ «Таїрове» 0,12 24,05 1,13 1,83 3,41 

ТОВ «Виноробний завод Янтарний» 0,68 12,28 1,60 0,57 3,23 

ПрАТ «Одеський завод шампанських вин» 0,22 22,71 2,39 1,61 4,47 

ТОВ «Дунайський» 0,09 31,05 1,32 0,57 2,88 

ПАТ «Князя Трубецького» 0,29 21,33 0,25 1,32 2,24 

ПрАТ «Одесавинпром» 0,19 12,94 1,11 1,55 4,58 

ПрАТ «Артвайнері» 0,08 22,14 1,10 1,85 3,81 

ПрАТ «Коблево» 0,07 14,06 1,03 1,89 4,82 

ПрАТ «Одеський коньячний завод» 0,62 36,15 0,50 1,01 5,22 

 

Підприємства ПрАТ «Виноградар», ТОВ «Дунайський», ПрАТ «Діоніс» 

мають низький потенціал до змін. Для цих підприємств рекомендовано 

покращити орієнтування керівників та всіх співробітників підприємства на 

впровадження змін, сформувати необхідні умови змін, збільшити матеріальні, 

фінансові та трудові ресурси для процесу управління змінами, розповсюдити 

застосування досягнень науки і техніки. 

Оцінка впливу якісних чинників потенціалу змін – одне з найскладніших 

напрямків аналізу ефективності  змін. Стан якісного потенціалу змін на 

виноробних підприємствах запропоновано характеризувати кадровим 

потенціалом до змін, тобто: кількість та кваліфікація працівників, залучених до 
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змін, з розподілом за спеціальностями, структурними підрозділами, науковими 

ступенями та званнями, з вищою і  середньою спеціальною освітою та ін. (табл. 

2.10) [99]. 

 

Таблиця 2.10 – Якісна оцінка потенціалу змін виноробних підприємств 

(джерело: систематизовано автором на підставі [97-99]) 

Показник Формула розрахунку Складові розрахункової формули 

Доля робітників, що 

приймають участь у змінах в 

загальній чисельності 

інженерно–технічних 

робітників підприємства, К1 

 

Рисф – фактична чисельність 

інженерно–технічних робітників 

підрозділів, що займаються змінами; 

Роф – загальна фактична 

чисельність інженерно–технічних 

робітників підрозділів підприємства 

Доля робітників підрозділів, 

що приймають участь в 

управлінні змінами та мають 

науковий ступінь кандидата 

наук (К2) та доктора наук 

(К3) в загальній чисельності 

інженерно–технічних 

робітників підрозділів 

підприємства 

 
 

 

Рк – фактична чисельність 

робітників підрозділів, що 

приймають участь в управлінні 

змінами та мають науковий ступінь 

кандидата наук; 

Рд – фактична чисельність 

робітників підрозділів підприємства, 

що приймають участь в управлінні 

змінами та мають науковий ступінь 

доктора наук 

Коефіцієнти, що 

характеризують розподіл 

робітників, що приймають 

участь в управлінні змінами 

за віком, К4, К5, К6 

 
 

 
 

 

Рв1 – кількість робітників 

підрозділів інноваційної сфери у віці 

до 35 років; Рв2 – кількість 

робітників підрозділів інноваційної 

сфери у віці від 35 до 50 років; Рв3 – 

кількість робітників підрозділів 

інноваційної сфери у віці старших за 

50 років 

Коефіцієнт стабільності 

кадрів, К7  
 

Рув – кількість робітників, які 

звільнилися за календарний рік, що 

передує періоду 

 

Розрахунок кадрових показників, що пропонується для характеристики 

стану потенціалу змін виноробного підприємства був розрахований за 

допомогою експертної оцінки, експертами виступали керівники та менеджери 

досліджуваних підприємств (табл. 2.11) (Додаток К, Л).  
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Таблиця 2.11 – Якісна оцінка потенціалу змін виноробних підприємств 

(джерело: розраховано автором на підставі [100]) 

Підприємство 

Кадрові показники 

       

ПрАТ «Болградський виноробний 

завод» 

0,93 0,48 0,20 0,15 0,50 0,35 0,95 

ПрАТ «Ізмаїльський виноробний 

завод» 

0,84 0,89 0,41 0,63 0,17 0,20 0,84 

ТОВ «Шабо» 0,75 0,67 0,23 0,20 0,30 0,50 0,77 

ПрАТ «Виноградар» 0,96 0,50 0,31 0,18 0,42 0,40 0,93 

ПрАТ «Харчовик» 0,73 0,99 0,00 0,30 0,34 0,36 0,73 

ПрАТ «Діоніс» 0,52 0,85 0,12 0,35 0,30 0,35 0,82 

ТОВ «Таїрове» 0,49 0,73 0,56 0,10 0,60 0,30 0,89 

ТОВ «Виноробний завод Янтарний» 0,67 0,83 0,12 0,49 0,41 0,10 0,97 

ПрАТ «Одеський завод 

шампанських вин» 

0,78 0,81 0,67 0,67 0,10 0,23 0,88 

ТОВ «Дунайський» 0,34 0,72 0,70 0,15 0,25 0,60 0,94 

ПАТ «Князя Трубецького» 0,99 0,90 0,65 0,56 0,30 0,14 0,89 

ПрАТ «Одесавинпром» 0,34 0,48 0,73 0,43 0,27 0,30 0,93 

ПрАТ «Артвайнері» 0,86 0,33 0,26 0,69 0,10 0,21 0,82 

ПрАТ «Коблево» 0,71 0,96 0,34 0,43 0,27 0,30 0,92 

ПрАТ «Одеський коньячний завод» 0,90 0,68 0,45 0,12 0,58 0,30 0,90 

 

Якісний аналіз оцінки кадрового потенціалу підприємств виноробної 

промисловості до змін показав, що працівники, мають достатній рівень 

кваліфікації для впровадження змін. Однак виявлено наступні проблеми: 

– низьке забезпечення виноробних підприємств спеціалістами 

виноробами. Вітчизняні навчальні заклади щорічно випускають близько 150 

молодих спеціалістів-виноробів, з яких лише 2-5% можуть працевлаштуватись 

на підприємствах. Монополізований ринок виробництва (256 підприємства в 

Україні, 87 підприємств в Одеській області) та низька привабливість науково-

дослідної роботи формують вкрай загрозливу тенденцію кадрового 

забезпечення розвитку галузі [101, с. 36]; 

–  відсутність системи підготовки кадрів виноградарів-управлінців 

вищого і середнього рівня. В Україні закрито і реорганізовано профтехучилища 

та технікуми, більшість вузів втратили свої навчальні господарства, без яких 

фахівці мають недостатній рівень підготовки. Водночас галузь нині потребує 
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виноградарів-селекціонерів, виноградарів-розсадниководів, виноградарів-

виноробів, яких вкрай недостатньо;  

 – система управління кадровим забезпеченням, адекватна сучасним 

вимогам і потребам, повинна забезпечити перехід від недостатньо 

скоординованих і не завжди узгоджених заходів щодо вирішення питань до 

системного формування високопрофесійного, гнучкого, новаторського кадрово-

управлінського потенціалу, здатного задовольняти вимоги сучасного і 

наступних періодів на засадах новітніх досягнень вітчизняної та світової науки 

і практики [102]; 

–   відсутність системи підготовки кадрів виноградарів і виноробів 

середньої і вищої ланки управління. Найважливішими чинниками досягнення 

мети створення сучасного кадрового потенціалу мають стати: – ефективне 

функціонування системи підготовки спеціалістів з управління; – повна (за 

кількістю і фаховими критеріями) забезпеченість виробництва спеціалістами з 

управління; – уміння спеціалістів з управління працювати за принципом 

орієнтації на кінцевий результат; виведення в системі управлінських функцій 

на чільне місце відповідальності; володіння новітніми управлінськими 

технологіями; поступальна орієнтація управлінської діяльності на праксеологію 

(досконале управління); – відбір керівників і функціональних спеціалістів для 

використання їх на відповідальніших ділянках виробництва, у тому числі на 

таких, що вимагають модернізації і змін підприємства чи управлінської 

структури [103]. 

Проведені розрахунки кількісної та якісної оцінки потенціалу змін на 

прикладі виноробних підприємств дозволили виявити, що 7 з 15 досліджуваних 

підприємств мають високий потенціал до змін. Це означає, що підприємствам 

слід ефективно оцінити зовнішнє середовище та обрати випереджаючу 

стратегію до змін. 8 підприємств показують середній рівень потенціалу до змін. 

Цим підприємствам слід зосередити основні функції діяльності на управлінні 

змінами, покращити координацію роботи всіх інженерних, економічних служб 

й виробничих підрозділів по формуванню і реалізації політики змін, підвищити 
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адаптивність підприємства до змін ринкового середовища шляхом застосування 

програмно-цільових форм управління нововведеннями, удосконалити систему 

мотивації персоналу, розширити використання сучасної обчислювальної 

техніки, збільшити матеріальні, фінансові та трудові ресурси для процесу 

управління змінами, розповсюдити застосування досягнень науки і техніки. 

Оцінку проекту змін доцільно проводити за допомогою внутрішнього 

потенціалу змін, який визначається технологічними, організаційно-технічними, 

виробничими, кадровими, фінансовими факторами їх реалізації, та зовнішнього 

потенціалу змін, що визначається збутовими можливостями, цінністю змін для 

споживача і задоволеністю його потреб, можливістю зовнішнього фінансування 

змін, придбання технологій для проекту та підтримки екологічних програм. 

Комбінування внутрішнього та зовнішнього потенціалу змін дає можливість 

запропонувати інструменти вибору проекту змін (рис. 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Інструменти відбору проекту змін на основі потенціалу 

змін (джерело: власна розробка автора) 
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Запропонований інструмент відбору успішних змін через оцінку 

внутрішнього та зовнішнього потенціалу змін на підприємстві дає можливість 

відмови від невигідних проектів змін на підготовчій стадії та пропонує 

інструменти підвищення потенціалу проектів змін, тим самим підвищуючи 

успішність їх реалізації. Найбільш сприятливими для впровадження є проекти 

змін з комбінацією «високий внутрішній потенціал змін – високий зовнішній 

потенціал змін» та «низький внутрішній потенціал змін – високий зовнішній 

потенціал змін». 

Потенціал змін – ключовий компонент концепції управління змінами. На 

вітчизняних виноробних підприємствах  він є основою реалізації властивості 

підприємства до розвитку і розглядається як сукупність можливостей для 

переходу підприємства від поточного стану до якісно нового, що 

забезпечується використанням матеріальних, фінансових, інноваційних, 

інформаційних, людських, організаційних ресурсів. Запропоновані методи 

оцінки потенціалу змін дозволять виноробним підприємствам ефективно 

впроваджувати необхідні для них зміни, управляти змінами та мати позитивний 

результат від впроваджених змін. 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що існують значні 

резерви підвищення ефективності використання потенціалу змін вітчизняних 

виноробних підприємств. Запропоновані методи оцінки потенціалу змін 

дозволять виноробним підприємствам ефективно впроваджувати необхідні для 

них зміни, управляти змінами та мати позитивний результат від впроваджених 

змін. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

 

Проведене дослідження тенденцій аналізу бізнес-середовища та 

промислового потенціалу України як передумови здійснення змін на 

підприємствах виробничої промисловості, методичних підходів оцінки 

готовності до управління змінами на виробничих підприємствах та оцінки 

потенціалу змін на виробничих підприємствах, а також авторські узагальнення 

є підставою для ряду висновків: 

1. Узагальнено сновні трендами змін на виноробних підприємствах є: 

підвищення виробничого потенціалу та нарощування виробничої потужності; 

зміна каналів збуту виноробної продукції; підвищення рівня якості продукції та 

її відповідності міжнародним стандартам; модернізація та оновлення 

обладнання, зміна технологій виробництва (структуроване живильне 

середовище, транспірація, екологізація виноробного матеріалу), нарощування 

виробничої потужності (збільшення площ виноградників), зміна каналів збуту 

виноробної продукції та вихід на зовнішні ринки, підвищення рівня якості 

продукції (генетичний та санітарний контроль, виробництво органічних вин) та 

її відповідність міжнародним стандартам, зменшення об’ємів фальсифікату.  

2. Виділено 15 найбільш конкурентоспроможних виноробних 

підприємств, що активно розвиваються, рентабельність та власний капітал 

яких вище середнього. Фінансовий аналіз їх діяльності та стану за 2012-2018 

роки показав, що всі підприємства здатні самостійно профінансувати свої 

активи за рахунок власних фінансових ресурсів; 80% підприємств – 

платоспроможні та здатні займатись виробничою діяльністю в довгостроковій 

перспективі; близько 67%  – здатні відповідати своїм фінансовим 

зобов’язанням в середньостроковій та довгостроковій перспективі; 72%  –  

мають економічну стійкість до зовнішніх впливів. Більшість проаналізованих 

підприємств являються стійкими до погрози банкрутства; ліквідність 

проаналізованих підприємств складає в середньому близько 38%-47%; близько 
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70%  – постійно оптимізують свою виробничу та управлінську діяльність в 

порівнянні з прямими конкурентами; 85% – мають постійний прибуток та 

здатні ефективно використовувати власний прибуток; близько 75% – 

виробляють велику кількість продукції та просліджується постійне підвищення 

ефективності використання основних засобів підприємства протягом періоду 

дослідження. 

3. Готовність підприємства до змін запропоновано розглядати не лише з 

боку персоналу, але і через рівень готовності зовнішніх партнерів підприємства 

до змін (рівень зацікавленості постачальників, споживачів, мережі роздрібно-

оптової торгівлі у результатах змін). Тому розроблено оцінку готовності 

підприємства до змін за допомогою розрахунка коефіцієнт відповідності 

готовності до змін не тільки персоналу самого підприємства – суб’єкту 

управління змінами першого порядку, а й готовність представників 

зовнішнього середовища – суб’єктів управління змінами другого порядку, що 

дозволяє: проводити попередню оцінку можливості успішно реалізувати зміни, 

розробити та впровадити заходи, що збільшують готовність до змін та 

підвищують успішність їх впровадження, вже на підготовчому етапі 

дозволяють оцінити можливі причини опору змінам та обрати заходи для їх 

усунення. 

4. Проведено оцінку готовності виноробних підприємств за допомогою 

анкетування (80 осіб: працівники підприємства, постачальники сировини 

(виноматеріалу), споживачі, продавці виноробної продукції оптової та 

роздрібної торгової мережі). Його результати довели, що внутрішнє та 

зовнішнє середовище виноробних підприємств готові до впровадження змін, 

але існує опір змінам, невпевненість, що вони принесуть очікуваний результат.  

5. Визначено кількісні та якісні основні методи оцінки потенціалу змін на 

підприємствах. Кількісні оцінюють: загальний фінансовий результат проекту, 

внутрішній коефіцієнт окупності, період окупності, індекс вигідності змін, 

норма фондовіддачі проекту, а  якісні – частку персоналу, що приймає участь у 

змінах в загальній чисельності інженерно-технічних робітників підприємства; 
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частку персоналу підрозділів, що приймає участь в управлінні змінами та має 

науковий ступінь; коефіцієнти, що характеризують розподіл робітників, які 

приймають участь в управлінні змінами за віком. Проведені розрахунки оцінки 

потенціалу змін виноробних підприємств виявили, що у 7 з 15 підприємств – 

високий потенціал до змін, саме вони готові для впровадження проактивного 

підходу до змін, у 8 підприємств – середній рівень потенціалу до змін.  

6. Розроблено інструменти відбору проекту змін на основі потенціалу 

змін за допомогою внутрішнього потенціалу змін, який визначається 

технологічними, організаційно-технічними, виробничими, кадровими, 

фінансовими факторами їх реалізації, та зовнішнього потенціалу змін, що 

визначається збутовими можливостями, цінністю змін для споживача і 

задоволеністю його потреб, можливістю зовнішнього фінансування змін, 

придбання технологій для проекту та підтримки екологічних програм. 

Найбільш сприятливими для впровадження є проекти змін з комбінацією 

«високий внутрішній потенціал змін – високий зовнішній потенціал змін» та 

«низький внутрішній потенціал змін – високий зовнішній потенціал змін». 

Відтак робоча гіпотеза дисертації отримала вагомі аргументи на свою 

підтримку. 

 

Результати розділу 2, отримані протягом дослідження, висвітлено у таких 

працях автора: [1, 2, 4, 7, 16, 17, 18, 19, 23], наведених у Додатку А. 
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РОЗДІЛ 3 

ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІН  НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ПРОИСЛОВОСТІ  

 

 

3.1  Концептуальна модель управління змінами за проактивним підходом 

 

 

Характер нестабільності середовища потребує перспективної динамічної 

стратегії, яка фокусується в понятті передбачуваності майбутніх змін. 

Ймовірність ефективного впровадження змін для кожного підприємства має 

індивідуалізований характер, але проведений фінансовий аналіз діяльності 

досліджуваних підприємств свідчить, що виноробні підприємства здатні 

забезпечити високий та середній рівень результативності управління змінами. 

Кожна стратегія має свою, часто оригінальну побудову, яка формується з 

урахуванням визначення структурних елементів стратегії, способів їх 

представлення, форм обраних показників і характеристик, що слугують 

конкретизованим відображенням структурних елементів стратегії [104].  

Запропоновано обрати вектор управління змінами, що визначає суть 

стратегії вітчизняних виноробних підприємств. Ефективне управління змінами 

на підприємстві багато в чому залежить від того, наскільки підприємство готове 

до налагодженого процесу впровадження запланованих змін та наскільки 

підприємство здатне самостійно ініювати зміни, попереджуючи своїх 

конкурентів. Аналіз існуючих досліджень управління змінами показав, що в 

світовій практиці існують яскраві моделі управління змінами підприємств, 

представлені різними точками зору.  Однак жодна з моделей не застосовує 

проактивний підхід управління змінами. Досягнення адаптивності та 

збалансованості розвитку виноробних підприємств в процесі здійснення змін 

потребує удосконалення моделі управління змінами. 



134 
 

В ході досліджень доведено, що поетапна реалізація процесу управління 

змінами призведе до позитивного результату, що, в свою чергу, дозволить 

підприємствам вчасно реагувати на мінливі умови зовнішнього середовища, 

підвищувати його конкурентоспроможність. 

Управління змінами передбачає створення концептуальної моделі 

управління змінами за проактивним підходом, яка складається з трьох фаз: 

ініціації змін, впровадження змін, імплементації досвіду змін. Вона застосовує 

проактивний підхід через врахування двостороннього впливу підприємства та 

зовнішнього середовища при ініціалізації та виборі проектів; формуванні 

організаційної культури, сприятливої до змін (рис. 3.1). 

Метою фази «ініціації змін» є прогнозування та оцінювання можливих 

змін. Вона розпочинається формулюванням мети змін на підприємстві та 

формуванням команди управління змінами, в яку будуть входити персонал 

підприємства та зовнішні консультанти. Аналіз зовнішнього та внутрішнього 

середовища спрямований на оцінку основних трендів розвитку підприємств 

галузі виявлення основних тенденцій розвитку. Це є підґрунтям прогнозування 

змін, створення проектів змін за напрямами: зміни в структурі та стратегії; 

зміни в культурі та персоналі; зміни в технології та процесах. Попередня оцінка 

проектів змін здійснюється оцінюванням готовності можливих учасників та 

потенціалу зміни, що дає змогу заздалегідь виявити їх можливі проблеми. 

Фаза «впровадження змін» починається прийняттям управлінських 

рішень щодо відбору найбільш перспективних змін з точки зору їх потенціалу 

та готовності до них, що дозволяє сформувати програму змін. Реалізація змін 

супроводжується оцінкою ефективності змін, для якої в роботі розроблено 

методичні підходи та регулюванням змін у відповідності зі змінами 

зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Результати аналізу ефективності впровадження змін використовуються у 

фазі «імплементація досвіду змін» при  аналізі успіхів і недоліків реалізації 

зміни через формування системи моніторингу змін та змін в організаційній 

культурі.  



135 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Концептуальна модель управління змінами за проактивним підходом (джерело: власна розробка автора)
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Розглянемо концептуальну модель управління змінами за проактивним 

підходом на прикладі виходу вітчизняних винробних підприємств на 

міжнародний ринок (на ринок Європейського Союзу).  

Фаза ініціації змін починається з постановки мети змін. Метою 

стратегії виходу на Європейський ринок є: розширення каналів збуту, 

підвищення якості продукції, формування та просування нових українських 

виноробних брендів. До команди змін буде включено: власники виноробних 

підприємств, топ-менеджмент виноробного підприємства, запрошені 

консультанти та спеціалісти з тестування та сертифікації продукції.  

Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища дозволяє 

спрогнозувати, що на сьогодні дуже важливим є питання переорієнтації 

ринків збуту та відкриття нових ринків в Європейському союзі  з огляду на 

сприятливу кон’юнктуру у зв’язку з підписанням та ратифікацією Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. Процес переорієнтації ринків збуту для 

виноробної продукції вже розпочався. За перше  півріччя 2014 р. експорт 

виноробних товарів до ЄС збільшився на 14,9%. Зараз Україна переважно 

експортує виноробний матеріал до ЄС. Споживання виноробної продукції на 

душу населення в 2019 році складає 4,46 літрів, це майже в 10 разів менше 

ніж споживання вина у країнах Європи [105]. 

Визначено, що в сучасних умовах виноробним підприємствам дуже 

важко пробитись на європейський ринок. Лише 4-5% вітчизняних 

виноробних підприємств може це зробити, але проблема залишається у 

здатності вітчизняних виноробних підприємств конкурувати на гідному рівні 

з європейськими виробниками виноробної продукції. Саме це зумовлює 

необхідність розроблення стратегії виходу виноробних підприємств на ринок 

Європейського Союзу, яка ґрунтується на здатності виноробних підприємств 

якісно впроваджувати зміни для якісного конкурування зі світовими 

лідерами виноробної промисловості [106]. 

Для багатьох українських виноробних підприємств вихід на ринок 

Європейського Союзу став сьогодні єдиним шляхом для подальшого 
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розвитку. Після одностороннього відкриття ЄС своїх ринків, стало можливим 

поставляти продукцію вітчизняних виробників без мит та на рівних 

конкурувати зі світовими виноробними виробниками [107].  

Але українські виноробні підприємства натикаються на ряд перепон. 

Перша перепона це – яким чином знайти клієнтів для збуту виноробної 

продукції на європейському ринку. Це питання, безперечно, є важливим, але 

його вирішення повинно починатися тільки після отримання розуміння 

стосовно того, чи готове українське підприємство до співпраці з партнерами 

з ЄС?  

Українські виробники, які формують та просувають виноробну 

продукцію мають стати популярними насамперед тому, що їх продукція 

виступає гарантом якості, безпеки та унікальності. Тільки це може стати 

запорукою підвищення попиту на українську продукцію за кордоном, проте 

держава повинна створити оптимальні умови для ведення бізнесу як з метою 

залучення зовнішніх інвестицій, так і з метою створення вигідних умов для 

вітчизняних підприємців-експортерів [108].  

Аналіз виноробних підприємств до змін показав готовність 

підприємства до змін вище середнього (п. 2.2), тому вони можуть 

використовувати проактивний підхід в управлінні змінами. 

Внутрішній потенціал реалізації стратегії виходу вітчизняних 

виноробних підприємств на європейський ринок є досить високим та 

визначається значними обсягами сировини та обсягами виробництва 

виноробної продукції. Зовнішній потенціал не є значним через наявність 

барєрів виходу на ринок Європейського Союзу. Тому для виходу виноробних 

підприємств на європейський ринок сформовано програму, що містить ряд 

етапів, які вказують на можливі шляхи виходу виноробних підприємств 

України на європейський ринок:  аналіз ринку збуту виноробної продукції; 

аналіз конкурентів на європейському ринку; варіанти виходу на 

європейський ринок; підтримка ділових контактів; встановлення ділових 

контактів; розробка проекту (бізнес-моделі) (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Етапи виходу виноробних підприємств України на ринок 

Європейського Союзу (джерело: розроблено автором на підставі [107-109]) 

 

Якість виноматеріалу чи вина, надійність поставок та своєчасний обмін 

інформацією є найбільш важливими характеристиками, на які звертають 

увагу підприємці ЄС. 

Висока якість виноробної продукції має бути підкріплена відповідними 

сертифікатами, отримання яких передбачає інвестиції часу та коштів. 

Забезпечення надійності поставок вимагає злагодженої роботи між усіма 

підрозділами підприємства, починаючи від виробництва виноробної 

продукції  і закінчуючи комерційним відділом. Професійний обмін 

інформацією передбачає наявність персоналу, який вільно володіє принаймні 

англійською мовою і здатний вести ділову переписку.  

Вихід на ринок ЄС передбачає виконання декількох етапів, першим з 

яких є визначення потенційного ринку збуту. Європейський Союз станом на 

2018 рік об’єднує 28 країн, які представляють собою 28 окремих і, в багатьох 

випадках, унікальних ринків збуту [109]. 
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Перший етап – аналіз ринку збуту. Він починається з визначення 

профілю потенційного клієнта на ринках країн ЄС, тобто цільової аудиторії, 

якій може бути цікавий продукт виноробної галузі.  

На цьому етапі потрібно проаналізувати ключові тенденції розвитку 

виноробних ринків країн ЄС, щоб відокремити країни, в яких очікується 

зростання попиту на виноробну продукцію, аналогічну до тої, що пропонує 

українське виноробне підприємство. На даному етапі важливо визначити усі 

потенційно привабливі ринки збуту та їх об’єм, щоб в подальшому 

побудувати довгострокову поетапну стратегію виходу української 

виноробного товару на ринки країн ЄС. В результаті аналізу ринку збуту 

мають бути обрані 3-5 країн з найбільш перспективними ринками для 

виноробних підприємств та найменшими бар’єрами для входу. Кількість 

обраних країн має відповідати рівню ресурсів, які українське виноробне 

підприємство  готове та спроможне інвестувати [110]. 

Другий етап – аналіз конкурентів на європейському ринку. Аналіз 

конкурентів полягає у визначенні ключових гравців серед підприємств 

виноробної галузі, їх частки на виноробному ринку та рівня ринкових цін. 

Цей етап передбачає порівняння конкурентних переваг українського 

виноробного продукту з аналогічними продуктами конкурентів.  

За умови однакового рівня якості виноробних продуктів, ключовою 

перевагою стає ціна та надійність поставок. Важливо як найбільш детально 

спрогнозувати ціну реалізації вина на ринках обраних країн ЄС з 

урахуванням логістичних та адміністративних витрат [111].  

Третій етап – це варіанти виходу на європейський ринок. Є декілька 

основних варіантів виходу на виноробний ринок країн ЄС – робота напряму з 

клієнтами, використання дистриб’юторів як партнерів для входу на ринок та 

продаж через мережі супермаркетів (табл. 3.1). На нашу думку, вибір 

варіанту виходу на європейський виноробний ринок має бути направлений на 

отримання якомога більшої кількості потенційних клієнтів та мінімізацію 

витрат, пов’язаних з забезпеченням діяльності на ринках ЄС. Таким чином, 
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найкращим варіантом є одночасне поєднання роботи з безпосередньо 

клієнтами та залучення дистриб’юторів [112].  

Співпраця з мережами супермаркетів вимагає від вітчизняних 

виноробних підприємств інвестицій часу та додаткових витрат на 

забезпечення безперебійності поставок виноробної продукції і має 

розглядатися як останній пріоритет для підприємств виноробної 

промисловості України, тому як більшість з них це підприємства малого та 

середнього бізнесу [113]. 

 

Таблиця 3.1 – Варіанти збуту української виноробної продукції на 

ринок країн Європейського Союзу (джерело: розроблено автором на 

підставі [112-114]) 

Варіанти Переваги  Недоліки 

Робота з 

клієнтами 

 

Стабільний попит з 

визначеною періодичністю 

поставок; 

відсутність посередників; 

найбільша економічна вигода 

Зниження рівня дохідності при 

збільшенні об’ємів продажів 

ключовим клієнтам; 

додаткові логістичні витрати для 

підтримання періодичності поставок; 

додаткові інвестиції для задоволення 

попиту ключових клієнтів 

Робота з 

дистриб’юторами 

 

Попит з боку клієнтів малого 

та середнього розміру; 

Стабільність поставок 

забезпечується завдяки 

використанню 

інфраструктури 

дистриб’ютора 

Розподіл дохідності між підприємство 

та дистриб’ютором; 

менша економічна вигода 

Робота з 

мережами 

супермаркетів 

Отримання найбільшого рівня 

дохідності завдяки продажу 

кінцевим споживачам 

Додаткові витрати для забезпечення 

високого рівня дистриб’юції та 

управління поставками; 

тривалий переговорний процес 

 

Наступним, четвертим етапом має бути розробка бізнес-моделі, яка 

повинна містити такі пункти: об’єм ресурсів, який необхідно залучити для 

підтримки роботи на ринках ЄС; чи потрібно українським виноробних 

підприємствам відкривати представництво в країнах ЄС; які юридичні 
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вимоги чи обмеження існують в різних країнах ЄС; чи є достатньо гнучкою 

бізнес–модель для реагування на зміни економічної ситуації в країнах ЄС 

[114].  

П’ятий етап – встановлення ділових контактів між українським 

виноробним підприємством та виноробним ринком ЄС. Для встановлення 

ділових контактів необхідно підготувати презентаційний матеріал про 

виноробне підприємство та виноробні продукти, які воно пропонує для 

партнерів в країнах ЄС. Інформація в презентаційному матеріалі має  

розкрити конкурентні переваги виноробного продукту та зацікавити 

потенційних клієнтів.  

Шостий етап – це встановлення ділових контактів. Він вимагає часу та 

постійної роботи. Досвід український підприємств  свідчить про те, що на 

етапі знайомства з ринком ЄС, не більше ніж 10-15% відсотків від 

встановлених контактів є результативними. Але це не означає, що потрібно 

забути про решту контактів і припиняти з ними працювати. Навпаки, 

необхідно продовжувати бути з ними в постійному контакті та інформувати 

їх про нові виноробні продукти українського підприємства [115].  

За умов підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

вітчизняним виробникам виноробної продукції необхідно розв‘язати ряд 

додаткових проблем. Європейський Союз відводять на це десятирічний 

термін, за який виробники мають подолати проблему невідповідності 

виноробного продукту до європейської системи якості. Мова йде про 

реєстрацію торгової марки, формування образу нового бренда і просування 

його на європейський ринок. Реалізація переліку вказаних робіт потребує 

суттєвої фінансової і нормативно-правової підтримки з боку держави.  

Вихід на європейський ринок є, безперечно, складним завданням для 

українських виноробних підприємств. Але водночас підприємства, які 

зможуть довести свою професійну придатність на ринку ЄС отримують 

новий рівень розвитку та перспективи, перш за все, за рахунок надійних та 

цивілізованих умов ведення бізнесу. 
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Інтеграція українських виноробних підприємств на ринок ЄС 

дозволить запровадити європейський підхід до формування законодавчих 

норм в питаннях податкової політики. 

Це має позитивно відбитися на виноробній промисловості України, 

якщо мати на увазі запровадження європейських ставок акцизного збору на 

виноробну продукцію, яка сьогодні становить 50%, виноробна промисловість 

за таких умовах гарантовано програє тіньовому ринку, доля якого на сьогодні 

складає майже 40%. В ряді країн-членів ЄС акцизний податок на вино (тихі, 

ігристі) зовсім не стягується. До таких країн належать Німеччина, Греція, 

Італія, Іспанія, Португалія, Люксембург, Кіпр, Нідерланди, Румунія, 

Словаччина, Словенія, Швейцарія, що є переконливим прикладом для 

податкових органів України в контексті створення сприятливих умов для 

функціонування та розвитку вітчизняної виноробної промисловості.  

Виходячи з необґрунтованих рішень щодо зміни Податкового кодексу в 

частині підвищення ставки акцизного збору на алкогольну продукцію, що 

може знищити виноробну промисловість, та враховуючи інші нерозв’язані 

проблеми, необхідно запропонувати ряд дієвих заходів, спрямованих на 

збереження та розвиток підприємств виноробної промисловості.  

На сьогоднішній день вітчизняні виноробні виробники стикаються з 

проблемою недостатнього фінансування просування виноробної продукції за 

кордон. Обсяг фінансового забезпечення процесів формування та просування 

виноробної продукції можна визначити як суму всіх витрат на технологічне 

обладнання, закупівлю чи насадження якісної сировини, маркетингові 

дослідження, творчі розробки, витрати на стимулювання збуту, рекламу, 

підвищення кваліфікації робітників і т. д. [115].  

Управління змінами – це дуже важливий інструмент для розвитку 

бізнесу виноробної промисловості України, а також дієвий спосіб виходу 

виноробних підприємств України на ринок Європейського союзу. 

Впровадження змін  – це довгострокові інвестиції з високим ступенем 

ризику. Інвестиції в зміни на вітчизняних виноробних підприємствах  є, 
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мабуть, одним з найбільш ризикованих напрямків фінансового забезпечення 

виноробного підприємства.  

Інвестиції в нову технологію або нове обладнання, в створення 

інноваційного асортименту, в організаційні зміни є досить високими, але про 

те, наскільки вони виправдані, можливо дізнатись тільки через досить 

тривалий час, витративши значну частку фінансів на них.  

Якщо зміни заплановані, впроваджені та проконтрольовані 

неправильно, це може призвести до значних фінансових втрат. Причому 

нерідко ці втрати починають виявлятися не відразу, чергуючись з 

короткотерміновими підйомами продажів, вдалими промо-акціями та інше. 

При формуванні та впроваджені змін на виноробних підприємствах, 

необхідно ретельно зважувати можливі ризики, прагнучи мінімізувати їх 

завдяки дослідженням, комплексній експертизі, використанню досвіду 

роботи на інших ринках, регулярно відстежуючи, наскільки сформовані 

зміни на виноробному підприємстві відповідають поставленим завданням. 

Форма державної участі у фінансуванні процесів впровадження 

ефективних змін на виноробному підприємстві для виходу на ринок ЄС може 

базуватися на дії програм підтримки інноваційного підприємництва, 

інноваційних проектів, участі держави у створенні елементів інноваційної 

інфраструктури, підготовки кадрів для інноваційної діяльності.  

Регулююча роль та підтримка держави в сфері управління змінами у 

виноробній промисловості ґрунтується на ряді нормативно-правових та 

законодавчих актів.  

Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», який 

спрямований на підтримку інноваційного розвитку економіки України, 

передбачено державну підтримку суб’єктам господарювання всіх форм 

власності, що реалізують в Україні інноваційні проекти [116].  

У більшості країн світу бюджетні кошти є основним джерелом 

фінансування змін, в Україні ж характерним є зовсім інший підхід з 

мінімальною участю держави. Фінансування управління змінами 
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вирішується, за рахунок власних внутрішніх фінансових ресурсів 

виноробного підприємства, іноді за допомогою фінансових засобів 

зарубіжних інвесторів та ін.  

Виноградарство та виноробство є доволі специфічними сферами 

сільського господарства, які для свого сталого розвитку потребують 

державної підтримки. Реформи ринку вина в ЄС Рада міністрів прийняла у 

квітні 2008 року, що дало змогу кардинально реорганізувати існуючий ринок 

вина ЄС, для того, щоб забезпечити обсяг виробництва вина в ЄС відповідно 

попиту і розробити додаткові заходи, щоб Європейське вино було більш 

конкурентоспроможним.  

У грудні 2015 року Європейський парламент і Рада прийняли реформу 

Агропромислового комплексу. Основні питання, розглянуті в рамках 

реформи Агропромислового комплексу є: національні програми підтримки, 

просування в різних країнах; реструктуризація та конверсія виноградників; 

зелений збір; пайові інвестиційні фонди; страхування врожаю; інвестиції. 

Реформи вводяться в якості нових інноваційних заходів в секторі 

виробництва вина, спрямовані на розробку нових продуктів, процесів і 

технологій, що стосуються виноробної продукції [117].  

В усіх розвинених європейських країнах існує вагома державна 

підтримка виноробної галузі, починаючи з виробництва і закінчуючи 

просуванням виноробної продукції на вітчизняний та зарубіжні ринки. 

На сьогодні існує проблема успішного функціонування виноробної 

галузі України в умовах ЄС без ефективного механізму державної фінансової 

підтримки. Десятиліттями уряди європейських країн втілювали в життя 

стратегію підтримки національного виробника, тому сьогодні вони можуть 

показувати неймовірні результати. Так, зокрема, першими заходами 

підтримки просування виноробної продукції на ринки країн є компенсація до 

50% витрат пов’язаних з цим просуванням), крім того, це відшкодування 

вартості витрат на страховку, підтримку у створенні пайових інвестиційних 

фондів, прямі інвестиції в інфраструктуру і т. д. Додатковий фактор 
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економічного успіху європейського виноградарства і виноробства – 

існування доступної системи кредитування бізнесу, що передбачає 

мінімальні відсоткові ставки – 3-4% річних.  

У той час, коли європейські виноградарі отримували вигоди від десятка 

директив, для українського аграрія існував тільки один механізм фінансового 

забезпечення посадки нових площ – бюджетна програма «Державна 

підтримка розвитку хмелярства, овочівництва, закладення молодих садів, 

виноградників та ягідників і нагляд за ними». У рамках програми був 

створений спеціальний фонд, що формується засобами від 1,5% збору на 

розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. На жаль, починаючи з 

2012 року виплати у відповідності зі схемою компенсації були зупинені, а 

вже переломним моментом стало перенесення коштів 1,5%-го збору до 

загального фонду Державного бюджету, що означало втрату дієвого 

механізму державної підтримки галузі. 

Виноробна галузь України понесла також втрати через заборону на 

використання географічних назв. Під час переговорів з узгодження тексту 

Угоди з ЄС, на жаль, українська сторона з легкістю відмовилася від права, 

що надає українським виноробам використовувати такі географічні назви, як 

Коньяк, Мадера, Портвейн і т.д., всупереч вже сформованим віковим 

традиціям у виробництві даних напоїв.  

Виходить, що Україні необхідно створити новий продукт з абсолютно 

новою назвою. Якщо це відбудеться, то українські виробники стикаються з 

проблемою просування своєї виноробної продукції на зарубіжні ринки. 

Необхідно провести серйозну інформаційну роботу серед потенційних 

споживачів, перш ніж вони будуть згодні придбати, особливо за кордоном, 

українську продукцію. Адже йдеться не просто про рекламу конкретної 

товарної марки, а про рекламу українських напоїв в цілому. Теоретично, це 

під силу тільки великим виробникам холдингам, яких в Україні дуже мала 

кількість.  
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У такому випадку після ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС на ринку 

залишиться 1-2 великих виробників. Питання акцизного оподаткування є 

одним з найбільш болючих для всіх виробників алкоголю в Україні. Згідно зі 

статтею № 353 Угоди про Асоціацію, податкове законодавство України 

поступово буде приведено у відповідність до правової системи ЄС (acquis 

ЄС). В які терміни трапиться це зближення, чітко вказано в Директиві ради 

№ 92/83 / ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних 

зборів на спирт та алкогольні напої, а саме: «Положення Директиви мають 

бути впроваджені протягом 5 років з моменту вступу в силу Угоди про 

асоціацію». Самі ставки визначать інший документ – Директива 92/84 / ЄЕС 

від 19.10.199. У категорії «вино» вона повинна бути приведена до нуля. 

Однак документ не враховує особливості українського виноробства, зокрема 

існування цілого сегмента виробництва – десертних вин, які згідно з 

технологією кріпляться зерновим спиртом, і відносить цей продукт до 

категорії «проміжні», де застосовується ставка в 45 євро за 100 л. Це 

колосальний скачок рівня акцизу [114; 115].  

Для виходу українського виробного продукту на ринок Європи держава 

повинна відновити дію програми фінансової підтримки виноградарства. 

Учасники галузі готові розглянути різні варіанти механізмів фінансування, 

будь то формат 1,5-процентного збору (галузь сама забезпечує своє 

фінансування) або створення бюджетної цільової програми фінансування, 

терміном дії не менше 25-30 років, віднесеної до захищених статей бюджету. 

Другий варіант – це реальна можливість втілення в життя стратегії розвитку 

регіонів, застосовувати принцип верховенства інтересів національного 

виробника [116]. З моменту ратифікації Угоди про асоціацію був даний старт 

перехідному періоду з імплементації умов договору. У рамках цього періоду 

пройшла ціла низка додаткових переговорів за участю представників ЄС та 

України, які більш докладно прописали механізми взаємного зближення 

ринків обох сторін [117]. 
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Зазначені факти свідчать про неготовність виноробної галузі до 

масового приходу європейських компаній на український ринок. В даний час 

українські вина пов’язують з дешевим вином і тому недоліком є відсутність 

сильного і позитивного іміджу [118].   

Українські виробники, які формують та просувають виноробну 

продукцію мають стати популярними насамперед тому, що їх продукція 

виступає гарантом якості, безпеки та унікальності. Тільки це може стати 

запорукою підвищення попиту на українську продукцію за кордоном, проте 

держава повинна створити оптимальні умови для ведення бізнесу як з метою 

залучення зовнішніх інвестицій, так і з метою створення вигідних умов для 

вітчизняних підприємців-експортерів [8, Додаток А].  

Крім перерахованих вище етапів, запропоновано для якісного виходу 

виноробних підприємств на європейський ринок впровадити низку змін:  

сертифікація, тестування і маркування продукції для ринку ЄС; відповідність 

продукції європейським стандартам якості, покращення технології 

виробництва виноробної продукції; дотримання санітарних та 

фітосанітарних, екологічних, технічних вимог, ринкових стандартів до 

продукції; зміни в сфері підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації управлінських кадрів; формування та просування нових 

українських виноробних брендів (табл. 3.2). 

Виноробна промисловість  завжди було, є і буде високоефективною 

галуззю виробництва і при правильній економічній політиці є 

конкурентоздатною на ринку Європейського Союзу. Однак, незважаючи на 

всі розглянуті проблеми вітчизняних виноробних підприємств, у вітчизняних 

виноробних підприємств є всі шанси зайняти прибуткову нішу на 

європейському ринку тільки за умови слідування світовим тенденціям ринку 

вина. 
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Таблиця 3.2 – Заходи для виходу  вітчизняних виноробних підприємств на європейський ринок (джерело: 

розроблено автором на підставі [113-115]) 

Захід Характеристика Особливості застосування 

1 2 3 

Тестування і 

сертифікація 

продукції для 

ринку ЄС 

Результатом відповідності виноробного продукту 

вимогам ринку ЄС є сертифікат якості СЄ, який 

видається акредитованими європейськими центрами 

сертифікації. Знак CЄ на товарі означає, що він 

відповідає вимогам і може продаватися і 

використовуватися на всій території об'єднаної Європи. 

Сертифікація CЄ полягає в ретельному дослідженні 

продукції та аудиті самого виноробного підприємства 

виробника 

1. Для початку необхідно скласти опис виноробного продукту 

англійською мовою. Можливо, додати якісь фотографії чи 

зображення. 2. Обрати європейський центр тестування, який 

займається продукцією, аналогічною до вашої. Для виноробних 

підприємств – це тестування галузі «Продукти харчування та 

сільськогосподарська продукція». 3. Отримати від 

європейського центру тестування і сертифікації пакет 

документів про наявність у них акредитаційних сертифікатів. 4. 

Відправити їм на розгляд опис продукції. 5. Отримати 

відповідь від лабораторії про можливість дослідження 

продукції згідно запиту 

Стандарти 

якості та 

відповідності, 

прийняті і чинні 

в Євросоюзі 

Для початку необхідно розробити і впровадити цей 

стандарт, щоб керівництво підприємства і рядовий 

персонал знали, що таке система менеджменту. Процес 

розробки і впровадження (консалтинг) 

1.  Перевірка підприємства на відповідність вимогам стандарту. 

Видача сертифіката відповідності. 2. Проведення першого 

діагностичного аудиту (через 10–11 місяців). 

3. Проведення другого діагностичного аудиту (через 21–22 

місяці). 4. Проведення ресертифікаційного аудиту 

Маркування 

продукції 

1. Продукти, що вироблені та марковані згідно з національним законодавством до того, як Угода про асоціацію набула 

чинності, але які не відповідають вимогам цієї Угоди, можуть продаватися доти, доки не закінчаться на складі.  

2. Продукти, що вироблені та марковані згідно з національним законодавством географічними зазначеннями, 

переліченими нижче в пунктах 3 та 4 цієї статті, після того, як Угода набрала чинності, та до закінчення періодів, 

зазначених в пунктах 3 та 4 цієї статті, але які не відповідають вимогам цієї Угоди, можуть продаватися на території 

сторони, з якої походить продукт доти, доки не закінчаться на складі. 3. Для 10–річного перехідного періоду з дати 

набрання чинності Угоди охорона відповідно до цієї Угоди таких географічних зазначень Європейського Союзу не 

припиняє використання цих географічних зазначень для позначення та презентації визначених подібних продуктів, що 

походять з України. 4. Для семирічного перехідного періоду з дати набуття чинності Угоди охорона відповідно до Угоди 

таких географічних зазначень Європейського Союзу не припиняє використання цих географічних зазначень  
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  Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 

Нормативне 

регулювання 

експортно-

імпортних 

операцій з 

країнами 

ЄС 

До товарів, які в подальшому планується ввезти на 

європейський ринок, законодавством ЄС висувається ряд 

вимог у сфері захисту здоров’я людини та 

тварин, прав споживачів та навколишнього середовища. Так, 

серед основних категорій вимог до товарів: санітарні та 

фітосанітарні вимоги; екологічні вимоги; технічні вимоги; 

ринкові стандарти; обмеження імпорту деяких видів товарів 

Законодавчий порядок імпорту продукції до країн ЄС та 

вимоги до тих чи інших товарів встановлюються на 2 

рівнях: на рівні власне ЄС та національному в кожній 

країні. Норми законодавчих актів ЄС зазвичай 

імплементуються до національних систем законодавства 

країн-учасниць ЄС. За загальним правилом правові акти 

ЄС мають пріоритет над національним законодавством 

Державна 

політика в 

області 

підтримки 

малих та 

середніх 

підприємств 

Державна підтримка  підприємст полягає у фінансовій, 

інформаційній, консультаційній підтримці, зокрема 

підтримці у сфері управління змінами, науки і промислового 

виробництва, підтримці підприємств, що провадять 

експортну діяльність, підтримці у сфері підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських 

кадрів та кадрів ведення бізнесу 

Метою державної політики у сфері розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні є: створення 

сприятливих умов для розвитку підприємництва; 

підвищення рівня конкурентоспроможності; стимулювання 

інвестиційної та інноваційної активності; сприяння 

просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), 

результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і 

зовнішній ринки 

Дотації з фондів 

ЄС, які можуть 

отримати 

громадяни 

України для 

розвитку малого 

та середнього 

бізнесу 

Доступ до фондів ЄС мають лише країни-члени ЄС. 

У травні 2009 року ЄС започаткував ініціативу «Східне 

партнерство», що стала східноєвропейським виміром 

політики сусідства ЄС стосовно шести країн (Україна, 

Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія та Молдова). 

Ініціативою «Східного партнерства» у відносинах з 

країнами–партнерами передбачені такі положення, як 

укладення угод про асоціацію з ЄС, включно зі створенням 

зони вільної торгівлі, веденням безвізового діалогу тощо 

Багатосторонній вимір «Східного партнерства» функціонує 

на чотирьох рівнях: зустрічі глав держав і урядів Східного 

партнерства (кожні два роки); зустрічі міністрів 

закордонних справ держав–членів ЄС і країн–партнерів, які 

ознайомлюються з досягнутим прогресом і встановлюють 

політичні орієнтири (щорічно). В окремих галузях робота 

може розвиватися через галузеві міністерські конференції; 

чотири тематичні платформи відповідно до основних 

напрямків співпраці: «Демократія, належне врядування та 

стабільність»; «Економічна інтеграція та наближення до 

політик + ЄС»; «Енергетична безпека» 
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Забезпечення надійності поставок вимагає злагодженої роботи між 

усіма підрозділами підприємства, починаючи від виробництва виноробної 

продукції  і закінчуючи комерційним відділом. Професійний обмін 

інформацією передбачає наявність персоналу, який вільно володіє принаймні 

англійською мовою і здатний вести ділову переписку.  

За умов підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

вітчизняним виробникам виноробної продукції необхідно розв’язати ряд 

додаткових проблем. Європейський Союз відводять на це десятирічний 

термін, за який виробники мають подолати проблему невідповідності 

виноробного продукту до європейської системи якості. Мова йде про 

реєстрацію торгової марки, формування образу нового бренда і просування 

його на європейський ринок. Реалізація переліку вказаних робіт потребує 

суттєвої фінансової і нормативно-правової підтримки з боку держави [8, 

Додаток А]. Розглянемо приклад трьох українських виноробних підприємств, 

які об’єднали свої зусилля для виходу на ринок Європейського союзу (рис. 

3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Кооперація трьох підприємств для виходу на ринок 

Європейського Союзу (джерело: розроблено автором на підставі [116])  

 

Розроблено програму заходів щодо виходу вітчизняних виноробних 

підприємств на ринок Європейського Союзу на прикладі ТОВ «Велес» (рис. 

3.4). 
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Рисунок 3.4 – Програма заходів щодо підготовки виходу вітчизняних 

виноробних підприємств на ринок Європейського Союзу (джерело: 

авторська розробка автора) 

Початок формування програми заходів щодо підготовки реалізації стратегії виходу на 

європейський ринок 
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Отримати від європейського центру 

тестування і сертифікації пакет 
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Вихід на європейський ринок є, безперечно, складним завданням для 

українських виноробних підприємств. Але водночас підприємства, які 

зможуть довести свою професійну придатність на ринку ЄС отримують 

новий рівень розвитку та перспективи, перш за все, за рахунок надійних та 

цивілізованих умов ведення бізнесу [117]. 

Асоціація буде займатися розвитком виноробної зони в районі озера 

Ялпуг. Це найбільший природна водойма в Україні, навколо якого ростуть 

якісні сорти винограду. Озеро формує своєрідний кліматичний терруар, 

винна продукція якого помітно відрізняється від інших місць півдня Одеської 

області. 

Кінцевою метою підприємств є вихід винної продукції на європейський 

ринок. Для цього їм необхідно зареєструвати там свої вина з конкретною 

географічною прив’язкою – озеро Ялпуг, а це непросте завдання. Для 

реєстрації терруара озера Ялпуг в Європі асоціацію будуть щорічно 

відвідувати сомельє зі Старого Світу, щоб підтвердити якість сонячного 

напою. І тільки через кілька років бессарабські винороби отримають 

відповідний сертифікат, що дає право продавати свої вина в Євросоюзі. 

Директор ТОВ «Винхол Оксамитне» Валерій Тінтулов зазначає: «На 

жаль, українських виноробів не знають за межами нашої країни. Навіть в 

радянські часи розвивали тільки грузинські, молдавські і кримські торгові 

марки. Зараз ситуацію треба кардинально міняти. Українські винороби вже 

можуть дати десяток вин прекрасної якості. Для отримання європейських 

сертифікатів ми будемо приймати фахівців з Франції, Італії та Сербії. 

Сомельє з Європи неодноразово відзначали, що в районі Ялпуга знаходиться 

дуже хороша кліматична зона для отримання високоякісних вин». 

Зараз на берегах Ялпуга розкинулося понад 1000 гектарів 

виноградників нової Асоціації українських виноробів, з них близько 600 

заводу «Винхол Оксамитне». Завдяки праці технологів підприємство вже 

багато років поспіль вирощує високоякісні рислінг, які використовуються в 

якості виноматеріалу для багатьох сортів українського шампанського. У 
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минулому році завод почав випуск власної продукції ігристих вин під 

маркою Tintarella. У лінійці шампанських вин – класичне напівсолодке, 

ігристе мускатне напівсолодке, рожеве мускатне напівсолодке і, звичайно, 

традиційний брют.  

Столові вина підприємства під маркою «Вілла Тінта» також почали 

випускати в 2018 році. Це сухі вина сортів «Білий Совіньон», «Рислінг», 

«Каберне», «Одеський чорний», «Сухолиманське» і «Мерло». Треба сказати, 

що торгова марка «Колоніст» вже відзначилася продажем своїх вин за 

кордоном. В Європі п’ють одеське вино завдяки ТМ «Колоніст». Вихід на 

європейський ринок почався зі співпраці з невеликими дистриб’юторами. 

У 2009 р. – вина були двічі представлені в парламенті Великобританії, 

після чого (2010 р.) розпочались поставки до цієї країни. У 2013 р. на світовій 

виставці вин у Лондоні зайняли друге місце в номінації Wine Premier Awards. 

У грудні 2015 р. «Каберне-Мерло «Колоніст» було удостоєно почесного 

титулу Commended на щорічному лондонському конкурсі International Wine 

Chalenge. Вино цієї марки експортують також до Польщі й навіть Франції. 

Хоча експорт до країн із власною культурою виноробства генеральний 

директор Володимир Голодінець не планує. Місцева продукція буде завжди 

доступніша, і місцевий споживач – лояльніший до неї [118]. 

Відсутність просування бренду українського вина за кордоном на 

державному рівні негативно позначається на експорті окремих компаній. 

Проте той факт, що зараз Україна весь час на слуху в європейців грає 

одеським виноробам на руку. 

Засновник «Колоніст» Іван Плачков також відмічає позитивний вплив 

на експорт від спрощення митного огляду та документації. А високий 

ліцензійний збір в Україні, навпаки, ускладнює вихід на ринок виноробів. 

«Винхол Оксамитне» також поставляло в Європу свою продукцію, але поки в 

якості виноматеріалу. Сьогодні одеські винороби вирішили вийти на 

європейський ринок з широким асортиментом конкретних вин [119]. 

Кооперація цих підприємств показує приклад вітчизняним виноробним 

http://kolonist.com.ua/kolonistu-sogodni-11-rokiv/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/03/11/7031440/
https://www.youtube.com/watch?v=7H-GfJuVCQo&index=71&list=PLA4DQZzzQYpZ7rdHNHv8-IprKMCsgoTu9
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підприємствам та доказує, що вихід на європейський ринок можливий. 

Розроблена концептуальна модель управління змінами за проактивним 

підходом та запропонована програма заходів щодо підготовки виходу 

вітчизняних виноробних підприємств на ринок Європейського Союзу 

дозволить здійснити стратегію змін щодо виходу на європейський ринок 

[120]. 

Кожному вітчизняному виноробному підприємству притаманні різні та 

специфічні причини, які спонукають спрямовувати діяльність на 

міжнародний ринок. Такий процес може бути за своїм характером повільним 

та затяжним, вимагаючи при цьому прикладання багатьох зусиль та 

витрачання ресурсів. Перш за все, для вітчизняних виноробних підприємств 

потрібно правильно дослідити європейський ринок, для того, щоб конкретно 

сформувати свої стратегічні цілі, здійснити структурні зрушення всередині 

підприємства, правильно оцінити свої можливості, потенціал та ресурси. 

Виходячи з цього важливим етапом здійснення стратегії виходу на 

європейський ринок є оцінка ефективності змін на виноробних 

підприємствах. 

 

 

3.2 Науково-методичні підходи до оцінювання ефективності змін на 

виробничому підприємстві 

 

 

В умовах ринкової економіки забезпечення ефективності управління 

змінами є метою будь-якого виноробного підприємства, оскільки саме 

ефективність управління змінами забезпечує успішне функціонування та 

сталий розвиток кожної організаційно-господарчої ланки. 

Оцінка ефективності змін – це послідовність дій, станів, що визначають 

процес або явище змін [121]. Відповідно оцінку управління змінами можна 

визначити як чітку послідовність дій (кроків, етапів, фаз), що визначають 
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процес управління змінами. Процес оцінки ефективності впроваджених змін 

може бути представлений у вигляді алгоритму, який визначається як 

послідовність певних дій або кроків для вирішення поставленого завдання 

змін [122, с. 326].  

Оцінка ефективності змін повинна відображати як прямий, так і 

непрямий ефект. Виділено основні підходи до оцінки ефективності змін: 

оцінка за ступенем ефективності реалізації поставлених цілей і завдань; 

оцінка ресурсів, необхідних для реалізації змін; оцінка економічного ефекту: 

збільшення прибутку, зростання якості продукції, послуг [123]. 

Ефективність впровадження змін – це ступінь досягнення цілей і 

завдань змін організації при мінімальному використанні необхідних для 

цього ресурсів.  

Ефективність управління змінами з позиції досягнення їхніх цілей і 

завдань заснована на тому, що: досягнення цілей і завдань є обов'язковою 

умовою функціонування підприємства і змін, що проводяться; продуктивне 

використання ресурсів не є умовою ефективності змін. 

Найпоширеніші моделі оцінки ефективності змін: модель конкуруючих 

критеріїв ефективності; визначення факторів неефективності підприємства; 

опитування керівників; оцінка через загальну організаційну ефективність. 

Ефективність змін визначається через оптимальне поєднання і розвиток 

наступних елементів функціонування підприємства: придбання ресурсів; 

продуктивного використання ресурсів; виробництва; раціональності 

реалізації цілей і завдань підприємства; обсягу інвестицій; системи прав, 

відповідальності та обов’язків; ступеня задоволення потреб та інтересів 

персоналу [124]. 

Зовнішня ефективність управління змінами характеризується ступенем 

досягнення цілей і ступенем виконання змін на підприємстві. Внутрішня 

ефективність може бути охарактеризована за допомогою інтегрального 

показника економічної ефективності управління змінами. Інтегральний 

підхід до оцінки ефективності управління змінами ґрунтується на побудові 
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інтегрального показника, що охоплює ринковий, організаційний, фінансово-

економічний та кадровий рівень підприємства (рис. 3.5) [125]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Оцінка ефективності управління змінами на основі видів 

ефективності (джерело: розроблено автором на підставі [125]) 

 

Ефективність впроваджених змін  на виробничих підприємствах 

визначається через ступінь і характер їх впливу на виробничий процес і 

функціонування діяльності виноробного підприємства.  
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До інформаційно-технічних засобів, що можуть бути використані в 

оцінці ефективності впроваджених змін на підприємствах, віднесемо 

наступні групи [126]:  

1) інструментальні панелі ефективності (performance dashboard), які 

роблять в режимі реального часу миттєвий знімок операцій, отримуючи 

інформацію з різних джерел, що дозволяє контролювати виконання бізнес–

процесів; 

2) спеціальне розрахунково–обчислювальне програмне забезпечення, 

що пов’язане з виконанням окремих процедур або всіх обчислень за 

окремими методами оцінки та аналізу ефективності змін. Користування 

такими програми вимагає спеціальних знань сучасної методології управління 

ефективністю, тому ними має користуватись експерт з зовнішнього 

бенчмаркінгу ефективності.  

До основних інструментів оцінки ефективності управління змінами 

віднесемо наступні [126, с. 117]:  

1) ринково-економічні: скорочення витрат на виробництво продукції, 

посилення мотивації працівників в підвищенні ефективності діяльності та 

якості продукції, використання інноваційних маркетингових технологій та 

цінових стратегій у виноробстві (енотуризм, партисіпативні цінові стратегії, 

зокрема «плати скільки хочеш», тощо), організація пошуку нових ринків 

збуту, просування товару на обраному сегменті ринку, грамотна рекламна 

політика підприємства;  

2) правові, до яких віднесемо зменшення або скасування річної плати 

за ліцензію, яку щорічно мають сплачувати виробники вина за оптову 

торгівлю своєю продукцією, а також регламентацію взаємин продавців 

(виробників вина) і споживачів, установлення їхніх прав та обов’язків; 

документальне забезпечення відповідності продукції встановленим 

стандартам, правове регулювання діяльності підприємств;  

3) соціальні: підвищення кваліфікації працівників, професійну 

укомплектованість кадрами підрозділів підприємств тощо;  
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4) технічні: підвищення рівня сучасності та прогресивності обладнання, 

яке використовується, механізацію й автоматизацію виробництва 

(включаючи збирання врожаю винограду), підвищення рівня оснащеності 

виробництва інструментами і пристроями;  

5) технологічні: підвищення рівня прогресивності технології на 

підприємстві, забезпечення високої технологічної оснащеності, покращення 

роботи служби контролю якості продукції, удосконалення технології 

виробництва, підвищення рівня налагодженості технології, забезпечення 

відповідних санітарно-технічних норм виробництва; 

 6) психологічні: налагодження психологічного клімату в колективі на 

підприємстві, удосконалення моральної і матеріальної мотивації працівників, 

створення атмосфери творчого співробітництва, підвищення професійної 

змістовності і привабливості праці;  

7) екологічні: оздоровлення навколишнього середовища, дотримання 

виробничої санітарії, переробку та реалізацію відходів виноробного 

виробництва (вичавки, гребені, винний камінь, осідання, тощо);  

8) організаційні: удосконалення організації виробничого процесу, 

робочих місць і умов праці, рівня гнучкості виробництва, розвиток резервних 

потужностей, підвищення рівня організації ремонтних та логістичних 

підрозділів, забезпеченості усіма видами ресурсів;  

9) стратегічні: вироблення стратегій розвитку діяльності виробничих 

підприємств, використовуючи такі інструменти стратегічного менеджменту, 

як злиття, поглинання, утворення галузевих об’єднань (асоціацій, кластерів) 

та співробітництво з метою переймання кращого досвіду. 

До основних методичних підходів, що використовуються в оцінці 

ефективності управління змінами на підприємствах доцільно віднести: 

ключові індикатори ефективності (KPI), що складають систему заздалегідь 

узгоджених кількісних вимірників, які відображають найважливіші фактори 

успіху підприємства; методи зовнішнього бенчмаркінгу ефективності, що 

забезпечують виконання аналізу ефективності діяльності підприємства та 
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дозволяють виявити фактори ефективності й резерви скорочення витрат 

ресурсів, а також потенціал зростання ефективності; методичний підхід до 

оцінки ефективності управління змінами, що забезпечує безперервність 

процесу покращення рівня ефективності змін на виноробних підприємствах 

за усіма трьома аспектами (структурним, динамічним та відносним). 

Найпоширеніші моделі оцінки ефективності змін: оцінка конкуруючих 

критеріїв ефективності; визначення факторів неефективності організації; 

опитування керівників; оцінка через загальну організаційну ефективність. 

До основних методів та методичних підходів, що можуть бути 

використані в оцінці ефективності управління змінами на виноробних 

підприємствах України, віднесемо наступні [127]:  

1) ключові індикатори ефективності (KPI), що складають систему 

заздалегідь узгоджених кількісних вимірників, які відображають 

найважливіші фактори успіху підприємства. Позитивний результат від 

управління змінами залежить від правильного вибору показників KPI. Вибір 

неправильного набору може призвести до випадку, коли підприємство 

впроваджує зміни не ефективно, знижуючи, тим самим, свою продуктивність 

та результати від управління змінами (табл. 3.3);  

2) методи зовнішнього бенчмаркінгу ефективності, включаючи 

міжнародний, що забезпечують виконання аналізу ефективності діяльності 

підприємства та дозволяє виявити фактори ефективності й резерви 

скорочення витрат ресурсів, а також потенціал зростання ефективності, 

необхідні для встановлення нових цілей ефективності та способів їх 

досягнення. Серед усіх методів цієї групи доречно використовувати методи 

непараметричного статистичного аналізу, зокрема метод аналізу середовища 

функціонування (DEA) або метод оболонки вільного розміщення (FDH); 

 3) методичний підхід до оцінки ефективності управління змінами, що 

працює в умовах конкурентного середовища. Циклічність цього підходу має 

забезпечити безперервність процесу покращення рівня ефективності змін на 
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виноробних підприємствах за усіма трьома аспектами (структурним, 

динамічним та відносним).  

4) До методів, в яких використовується дисконтування, відносять: 

метод розрахунку чистого приведеного доходу (NPV); метод визначення 

індексу рентабельності інвестицій (PI); метод визначення внутрішньої норми 

прибутковості інвестицій (IRR); дисконтований термін окупності (Ррд). 

5) До методів, які не передбачають використання концепції 

дисконтування, відносять: метод визначення терміну окупності інвестицій 

(РР); метод визначення середньої норми прибутку на інвестиції (ARR). 

У даний час не існує єдиної концепції для оцінки ефективності 

управління змінами. По-перше, прибутковість багатьох змін має 

відстрочений стратегічний характер. Наприклад, управлінські зміни, такі як 

зміна організаційної структури підприємства, поглинання та злиття, 

впровадження нових методів управління персоналом, перехід на нові системи 

управління якістю і т. ін., приносять свої результати у великому часовому 

розриві по відношенню до періоду вкладення коштів. 

По-друге, управління змінами здійснюється в умовах невизначеності та 

підвищеного ризику, оскільки процес розробки та реалізації проекту змін є 

досить тривалим, а зовнішнє середовище змінюється дуже швидко. 

Тому фахівцям складно передбачити й оцінити на початковому етапі 

кінцевий результат нововведення. Тому слід сформувати систему показників 

оцінки ефективності управління змінами [6, Додаток А]: 

– Ефективність організаційних змін. Ефективність організаційних змін 

може бути визначена як функція від таких параметрів формальної моделі: 

ступінь раціональності структуризації системи управління; ступінь 

раціональності розподілу завдань, прав і відповідальності між різними 

структурними ланками; ступінь раціональності кадрового потенціалу; 

ступінь економічної ефективності апарату управління. 

– Інтегральний показник ефективності управління змінами. 

Інтегральний показник ефективності управління змінами є спробою оцінити 
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ефективність управління змінами за допомогою узагальнюючих показників, 

що охоплюють декілька найважливіших аспектів управлінської діяльності 

підприємства, а саме: фінансову, ресурсну, соціальну, інноваційну та 

екологічну складові ефекту управління змінами підприємства. 

– Eфективність діяльності управлінського персоналу, який здійснює 

контроль за змінами, визначається як відношення прибутку, отриманого в 

результаті проведення змін на підприємстві, та чисельності управлінського 

персоналу, який проводить контроль на різних рівнях управління. 

– Коефіцієнт рентабельності управління – це інтегральний показник, 

що відображає ефективність роботи підприємства, що націлене на отримання 

прибутку в короткостроковій перспективі, та який вказує на якість 

управлінських рішень, що стосуються фінансової, операційної та 

інвестиційної діяльності підприємства. 

– Продуктивність праці управлінського персоналу. Продуктивність 

праці управлінського персоналу показує здатність правлінських працівників 

створювати за одиницю часу певну кількість споживчих вартостей, тобто 

забезпечує збільшення обсягу виробництва продукції за одиницю робочого 

часу, економію живої праці, ефективніше використання засобів виробництва. 

– Коефіцієнт ефективності витрат на управління змінами. Коефіцієнт 

ефективності витрат на управління відображає ступінь використання 

потенційних можливостей підприємств щодо мінімізації витрат на 

управління змінами. 

– Коефіцієнт ефективності витрат на утримання апарату управління, 

який здійснює контроль за змінами, визначається як одиниця мінус 

відношення витрат на оплату праці апарату управління, який здійснює 

контроль, і загальних витрат на оплату праці. 

– Коефіцієнт економічності (вигідності) контролю визначається як 

відношення прибутку, отриманого в результаті проведення змін на 

підприємстві, та витрат ресурсів на проведення контролю за результатами 

змін. 
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– Чистий приведений дохід – це показник дисконтування різниці між 

річними відтоками та притоками реальних грошей, які накопичуються 

впродовж усього проекту змін. 

– Індекс рентабельності інвестицій – це відносна величина, яка 

характеризує рівень прибутковості інвестицій на зміни. 

– Показник внутрішньої норми прибутковості характеризує 

максимально допустимий відносний рівень витрат, які мають місце при 

реалізації проекту змін, і відображає верхню межу процентної ставки, за 

якою фірма може окупити вкладені в зміни кошти. 

– Термін окупності інвестицій – це тривалість часу, впродовж якого 

недисконтовані прогнозні надходження грошових коштів перевищують 

недисконтовану суму інвестицій, тобто це кількість років, необхідних для 

відшкодування інвестицій змін. 

– Середня норма прибутку на інвестиції змін – це величина інвестицій, 

по відношенню до якої знаходять рентабельність, визначається як середня 

величина між вартістю активів на початок і кінець розрахункового періоду. 

– Ставка дисконту (коефіцієнт) з урахуванням інфляції. Для визначення 

оцінки ефективності проекту змін з урахуванням інфляції необхідно 

визначити ставку дисконту, яка б ураховувала індекс інфляції, а потім 

скоректувати грошові потоки по новій ставці, яка враховує індекс інфляції. 

В економічній літературі виділяють три підходи до вивчення 

ефективності змін на підприємстві: цільовий, системний і вибірковий [6, 

Додаток А]. 

Цільовий підхід передбачає визначення ефективності змін здатністю 

підприємства досягати заздалегідь поставлених цілей змін.  

Системний підхід зосереджує увагу на внутрішніх характеристиках 

організації й апелює швидше до засобів підтримки стосунків між учасниками 

змін, ніж до цілей. Внутрішній розподіл ресурсів, визначення ієрархічних 

залежностей, правила взаємодії учасників змін посідають центральне місце, а 

оцінка витрат відступає на задній план.  
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Вибірковий підхід використовує критерії, що відповідають 

«стратегічним складовим» змін, і заперечує, що ефективність змін може бути 

оцінена на основі заздалегідь встановлених критеріїв чи одних лише 

системних характеристик. 

Кожен із підходів має певні переваги та недоліки, тому оптимальний 

результат може дати лише збалансоване поєднання трьох підходів, при якому 

недоліки одного могли б компенсуватися перевагами іншого. 

Виділяють такі види ефективності змін: внутрішню, зовнішню, 

загальну, ринкову, стратегічну (цільову), витратну, оперативну, ефективність 

інноваційного проекту, економічна ефективність змін, науково-технічна 

ефективність змін та соціальна ефективність змін [6, 21, Додаток А].  

Внутрішня ефективність змін – ефективність з точки зору 

використання внутрішніх можливостей підприємства (управління його 

внутрішніми ресурсами).  

Зовнішня ефективність – з погляду використання зовнішніх 

можливостей підприємства.  

Загальна ефективність змін – сукупність внутрішньої та зовнішньої 

ефективності. Високої загальної ефективності змін можна досягти завдяки 

гнучкій системі управління підприємством, яка дає змогу оперативно 

перерозподіляти її ресурси відповідно до змін зовнішнього середовища.  

Ринкова ефективність змін – це ефективність, що показує, наскільки 

повно зміна задовольняє потреби споживачів порівняно з альтернативними 

способами їхнього задоволення.  

Стратегічна ефективність змін належить до категорій стратегічного 

управління і відображає здатність підприємства реалізувати обрану стратегію 

змін.  

Оперативна ефективність змін відображає економічність способів 

перетворення ресурсів у процесі виробничої діяльності підприємства.  
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Ефективність інноваційного проекту характеризується системою 

показників, що відображають співвідношення витрат і результатів, 

пов’язаних із реалізацією проекту змін. 

Економічна ефективність змін – приріст доходів від проектів змін, 

підвищення віддачі факторів виробництва, підвищення 

конкурентоспроможності продукції підприємства. 

Науково-технічна ефективність змін – приріст інтелектуального 

потенціалу підприємства, нарощування науково-технічного досвіду, 

підвищення організаційного рівня виробництва на підприємстві. 

Соціальна ефективність змін – збільшення заробітної плати, 

збільшення кількості робочих місць, поліпшення умов праці персоналу, 

підвищення кваліфікації персоналу. 

Різноманіття видів ефективності змін (економічна, науково-технічна, 

соціальна, оперативна, інноваційна, внутрішня, зовнішня, ринкова, 

стратегічна тощо) обумовлює необхідність її комплексної оцінки [128]. 

 Визначено два основні види ефективності управління змінами: 

зовнішня та внутрішня ефективність. Зовнішня ефективність впровадження 

змін визначається факторами зовнішнього середовища підприємства та 

характеризується ступенем досягнення зовнішніх цілей підприємства і сту-

пенем виконання змін на підприємстві. Внутрішня ефективність 

впровадження змін залежить від дій персоналу в процесі управління змінами, 

у процесі реалізації і програм розвитку підприємства, а також у процесі 

досягнення визначеної мети змін. Внутрішня ефективність може бути 

охарактеризована за допомогою інтегрального показника економічної ефек-

тивності управління змінами та прибутку від впровадження змін на 

підприємстві. 

Саме тому запропоновано оцінити внутрішню та зовнішню 

ефективність впроваджених змін на підприємстві за допомогою методу 

ключових індикаторів ефективності (табл. 3.3), тим самим дати 

всеохоплюючу оцінку ефекту впроваджених змін.  
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Таблиця 3.3 – Система ключових індикаторів внутрішньої ефективності 

управління змінами на виноробних підприємствах (джерело: розроблено 

автором на підставі [131,132]) 

Індикатор 

Граничні 

значення 
Відповідальний 

структурний 

підрозділ  min max 

Ринковий рівень 

Валовий прибуток у загальному обсягу реалізації 

продукції, % 
30 50 Економічний відділ 

Рентабельність продукції за сегментами ринку, % 5 50 Відділ маркетингу 

Частка витрат на маркетинг у загальних витратах, % 5 25 Відділ маркетингу 

Зростання кількості відвідувань сайту компанії, % 20 100 Відділ маркетингу 

Зростання кількості замовлень продукції через сайту 

компанії, % у місяць 
5 100 

Відділ маркетингу / IT–

відділ 

Зміна частка компанії на ринку, % 0 20 Відділ маркетингу 

Організаційний рівень 

Частка адміністративних витрат в загальному обсягу 

реалізації продукції, % 
6 18 

Планово–економічний 

відділ / Директор 

Середня вартість упаковки у вартості реалізованої 

продукції, % 
5 15 Відділ логістики 

Частка винограду в собівартості вина, % 10 30 Виробничий відділ 

Частка винограду власного виробництва, % 20 100 Відділ логістики 

Вміст цукру у сировині (для сухих вин), г/дм3 16 28 Виробничий відділ 

Титрована кислотність продукції, г/дм3 3 10 Головний інженер 

Відсоток відходів від переробленого винограду, % 0 10 Виробничий відділ 

Зростання обсягу реалізованої продукції, % у місяць 3 10 Економічний відділ 

Фінансово-економічний рівень 

Частка власного капіталу в загальному капіталі, % 30 50 Фінансовий відділ 

Чистий прибуток на одного працюючого, тис. грн. 20 100 Економічний відділ 

Рентабельність реалізованої продукції, % 5 20 Економічний відділ 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,1 0,5 Фінансовий відділ 

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) 2 3 Фінансовий відділ 

Денний обсяг реалізації на одного працюючого, тис. 

грн. 
3 10 Економічний відділ 

Кадровий рівень 

Частка досвідчених працівників (зі стажем роботи за 

основним профілем від 5 років), % 
50 80 Відділ кадрів 

Частка дипломованих інженерно–технічних 

працівників в загальній кількості працюючих, % 
25 50 Відділ кадрів 

Частка кваліфікованих менеджерів (керівників) в 

загальній кількості працюючих, % 
10 25 Відділ кадрів 

Неявки на роботу за балансом робочого часу, %  0 10 Економічний відділ 

Відношення темпів зростання зарплати й інших виплат 

працівникам до темпів зростання продуктивності праці 
0,75 0,95 Економічний відділ 

 

Для обрання того чи іншого важелю та інструменту в підвищення 

ефективності управління змінами у діяльності виробничих підприємств, по-
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перше, необхідно встановити основні проблеми (вузькі місця), що заважають 

змінам.  

Для виявлення таких проблем в запропонованому механізмі має 

працювати система ключових індикаторів ефективності (KPI), яка доводиться 

внутрішніми аудиторами ефективності до керівників структурних підрозділів 

(працівників) підприємства та потім регулярно контролюється. Успіх змін 

значною мірою залежить від правильного вибору показників KPI. Вибір 

неправильного набору може призвести до поведінки, що знижує 

продуктивність, і лише частково оптимізованим результатам змін [129].  

Контроль KPI може виконуватись на підприємствах регулярно з 

періодичністю в місяць (квартал, півріччя, рік) та забезпечувати керівництво 

інформацією про стан внутрішніх бізнес-процесів та успіхів підприємства 

(структурних підрозділів), необхідною для прийняття тактичних та 

стратегічних управлінських рішень [130].  

Для комплексної оцінки внутрішньої ефективності змін на виноробних 

підприємствах розроблено систему індикаторів за напрямами: фінансова 

ефективність (частка власного капіталу, чистий прибуток на одного 

працюючого, рентабельність реалізованої продукції, коефіцієнт абсолютної 

ліквідності, коефіцієнт покриття, денний обсяг реалізації на одного 

працюючого), виробнича ефективність (частка адміністративних витрат в 

загальному обсягу реалізації продукції,  середня вартість упаковки у вартості 

реалізованої продукції, частка винограду в собівартості вина, частка 

винограду власного виробництва, вміст цукру у сировині (для сухих вин), 

титрована кислотність продукції, відсоток відходів від переробленого 

винограду, зростання обсягу реалізованої продукції), ринкова ефективність 

(валовий прибуток у загальному обсягу реалізації продукції, рентабельність 

продукції за сегментами ринку, частка витрат на маркетинг у загальних 

витратах, зростання кількості замовлень продукції через сайт компанії, зміна 

частка компанії на ринку) та кадрова ефективність (частка досвідчених 

працівників зі стажем роботи за основним профілем від 5 років, частка 
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дипломованих інженерно-технічних працівників в загальній кількості 

працюючих, частка кваліфікованих керівників в загальній кількості 

працюючих). Для кожного з індикаторів запропоновано формулу розрахунку, 

граничні значення та визначено зону відповідальності менеджменту. 

Якщо враховувати престиж і якість та  судити за обсягом виробництва 

продукції категорії «вино», то, за даними статистичної звітності, варто 

назвати такі три підприємства: ТОВ «Шабо», ПрАТ «Одесавинпром» та 

ПрАТ «Коблево». Між ними ведеться конкуренція на національному рівні. 

Діяльність цих досліджених підприємств є досить рентабельною, тому для 

оцінки індикаторів ефективності впроваджених змін на виноробних 

підприємствах України, варто обрати для прикладу саме ці три  

підприємства. Мається на увазі впровадження наступних змін, які є 

спільними для підприємств ТОВ «Шабо», ПрАТ «Одесавинпром» та ПрАТ 

«Коблево»: – модернізація та оновлення обладнання, зміна технологій 

виробництва (структуроване живильне середовище, транспірація, 

екологізація виноробного матеріалу); – нарощування виробничої потужності 

(збільшення площ виноградників); – зміна каналів збуту виноробної 

продукції та вихід на зовнішні ринки, підвищення рівня якості продукції 

(генетичний та санітарний контроль, виробництво органічних вин) та її 

відповідність міжнародним стандартам, зменшення об’ємів фальсифікату. 

Система ключових індикаторів внутрішньої (табл. 3.4) та зовнішньої 

(табл. 3.5) ефективності управління змінами доповнено індикаторами, що 

охоплюють ринковий, організаційний, фінансово-економічний та кадровий 

рівень підприємства.  

У сучасних умовах життєдіяльності підприємства впровадження змін 

неможливе без ефективного управління ними, тому оцінка ефективності 

управління змінами має велике значення та є ключовим аспектом при 

управлінні змінами на підприємстві.  
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Таблиця 3.4 – Оцінка ключових індикаторів внутрішньої ефективності 

управління змінами на виноробних підприємствах (джерело: розроблено 

автором на підставі [131,132]) 

Індикатор 

Значення індикатора  

ТОВ 

«Шабо» 

 ПрАТ 

«Одесавинп

ром» 

 ПрАТ 

«Коблево» 

Ринковий рівень 

Валовий прибуток у загальному обсягу реалізації 

продукції, % 
42 33 38 

Рентабельність продукції за сегментами ринку, % 23 11 19 

Частка витрат на маркетинг у загальних витратах, % 20 13 15 

Зростання кількості відвідувань сайту компанії, %  78 53 62 

Зростання кількості замовлень продукції через сайту 

компанії, % у місяць 
81 43 69 

Зміна частка компанії на ринку, % 11 8 10 

Організаційний рівень 

Частка адміністративних витрат в загальному обсягу 

реалізації продукції, %   
13 8 11 

Середня вартість упаковки у вартості реалізованої 

продукції, % 
12 8 13 

Частка винограду в собівартості вина, %  21 20 20 

Частка винограду власного виробництва, %  45 70 74 

Вміст цукру у сировині (для сухих вин), г/дм3  21 17 23 

Титрована кислотність продукції, г/дм3  4 5 5 

Відсоток відходів від переробленого винограду, % 6 8 3 

Зростання обсягу реалізованої продукції, % у місяць  8 9 9 

Фінансово-економічний рівень 

Частка власного капіталу в загальному капіталі, %  45 32 41 

Чистий прибуток на одного працюючого, тис. грн.  43 28 36 

Рентабельність реалізованої продукції, %  18 11 14 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,4 0,3 0,4 

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)  2,5 2,1 2,6 

Денний обсяг реалізації на одного працюючого, тис. грн. 8 7 8 

Кадровий рівень 

Частка досвідчених працівників (зі стажем роботи за 

основним профілем від 5 років), % 

76 65 77 

Частка дипломованих інженерно–технічних працівників 

в загальній кількості працюючих, %  

46 28 35 

Частка кваліфікованих менеджерів (керівників) в 

загальній кількості працюючих, % 

24 20 21 

Неявки на роботу за балансом робочого часу, % у місяць 4 5 3 

 

Зовнішню ефективність управління змінами запропоновано оцінити за 

допомогою наступних критеріїв: збільшення об’ємів споживання виноробної 

продукції, розповсюдження вітчизняного виноробного бренду, можливість 
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конкурувати з іноземними виноробними підприємствами, поліпшення умов 

праці, науково-технічний прогрес підприємства, поліпшення структури  

виробництва, конкурентоспроможність продукції на міжнародному рівні, 

удосконалення систем управління на міжнародному рівні, впровадження 

системи якості на підприємстві, інвестиційна привабливість виноробних 

підприємств для іноземних інвесторів, економічна вартість підприємства на 

міжнародному ринку, покращення організаційної культури, популяризація 

виноробного туризму, зовнішня система підготовки кадрів.  

 

Таблиця 3.5 – Оцінка ключових індикаторів зовнішньої ефективності 

управління змінами на підприємствах (джерело:власна розробка автора) 

Індикатор 

Значення відповідності індикатора  

ТОВ 

«Шабо» 

 ПрАТ 

«Одесавин

пром» 

 ПрАТ 

«Коблево» 

 

Ринковий рівень 

Створення великої кількості робочих місць + + - 

Збільшення об’ємів споживання виноробної продукції + + + 

Розповсюдження вітчизняного виноробного бренду  + - + 

Можливість конкурувати з іноземними 

підприємствами 
+ + - 

Поліпшення умов праці - - + 

Організаційний рівень 

Науково-технічний прогрес підприємства + + + 

Поліпшення структури  виробництва, роль покращення 

технологій виробництва 
+ + - 

Конкурентоспроможність продукції на міжнародному 

рівні 
+ - + 

Удосконалення системи управління на міжнародному 

рівні 
- + - 

Фінансово-економічний рівень 

Впровадження системи якості на підприємстві + + + 

Контроль за системою якості  + - - 

Інвестиційна привабливість виноробних підприємств 

для іноземних інвесторів 
+ + + 

Економічна вартість підприємства на міжнародному 

ринку 
+ - - 

Кадровий рівень  

Покращення організаційної культури  - + - 

Покращення культури пиття виноробної продукції + - + 

Популяризація виноробного туризму + + - 

Зовнішня система підготовки кадрів + - + 
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Далі проведемо оцінку ефективності управління змінами на прикладі 

стратегії виходу на Єіропейський ринок шляхом розрахунку інтегрального 

показника діяльності виноробних підприємств, що впроваджують зміни, 

використовуючи метод середньої геометричної величини [133]: 

 

                                                                               ,                                                      (3.1) 

 

де Nj – інтегральний показник ефективності управління змінами; 

tij – темп зростання показника ефективності управління змінами 

використання ресурсів підприємства; 

П – добуток темпів зростання показників, що беруть участь в 

розрахунку інтегрального показника Nj;  

n – кількість показників, що беруть участь в розрахунку інтегрального 

показника Nj. 

Для визначення інтегрального показника ефективності управління 

змінами виноробних підприємств використовуємо дані основних фінансових 

показників річної звітності та бухгалтерського балансу за 2018 і 2019 рр. і 

розрахуємо якісні показники детальності (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 – Дані для інтегральної оцінки ефективності управління 

змінами на виноробних підприємствах (джерело: систематизовано автором 

на підставі [134,135]) 

Показники 

Темпи росту показників виноробних 

підприємств 

ПрАТ 

«Одесавинпром» 

ПрАТ 

«Коблево» 
ТОВ «Шабо» 

Обсяг продажів на одного працюючого 

(продуктивність праці), тис.грн 
120,1 141,9 137,6 

Фондовіддача 115,2 132,1 118,9 

Матерваловіддача 109,4 123,1 118,3 

Оборотність оборотних активів 107,3 112,3 111,5 

Комплексна оцінка ефективності 

управління змінами,% 
112,9 120,4 121,2 
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Розрахунок інтегрального показника Nj ефективності управління 

змінами на підприємстві ПрАТ «Одесавинпром»: 

 

 

Розрахунок інтегрального показника Nj ефективності управління 

змінами на підприємстві ПрАТ «Коблево»: 

 

 

Значення Nj для підприємства ТОВ «Шабо»: 

 

 

Отриманий інтегральний показник ефективності управління змінами 

виявився досить високим. На підприємстві ТОВ «Шабо» він складає 121,2%, 

на підприємстві ПрАТ «Коблево» – 120,4, на підприємстві ПрАТ 

«Одесавинпром» – 112,9. Це слідчить про те, що кожне з трьох 

проаналізованих виноробних підприємств може ефективно здійснити 

стратнію змін виходу на європейський ринок . 

Проведена оцінка ефективності впровадження змін на виноробних 

підприємствах дозволяє зробити висновок, що зміни на виноробних 

підприємствах проведені досить ефективно. Отримані оцінки свідчать про те, 

що в  цілому ефективність змін вимагає, з одного боку, перевищення 

кінцевих результатів від їхнього використання над витратами на розробку, 

виготовлення і реалізацію, а з іншого боку – зіставлення отриманих при 

цьому результатів з результатами від застосування інших аналогічних за 

призначенням варіантів змін. Особливо гостро виникає необхідність швидкої 

оцінки і правильного вибору варіанту змін на виноробних підприємствах, що 

застосовують прискорену амортизацію, при якій терміни заміни діючих 

машин і устаткування на нові істотно скорочуються.  
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3.3 Науково-методичні засади формування організаційної культури в 

умовах управління змінами 

 

 

Зміни зовнішнього середовища спонукають до змін  внутрішнього 

середовища підприємства, в тому числі до змін в організаційній культурі 

підприємства. Можна спостерігати послідовний зсув акцентів у управлінні 

організацією до сфери управління персоналом з безліччю зв’язаних з цим 

процесом аспектів. Кожні зміни на підприємстві викликають опір з боку 

персоналу, втрату ними захищеності та стабільності. Зменшення цього опору 

можливе за рахунок формування сильної організаційної культури, 

орієнтацією якої є динамічні зміни на випередження конкурентів (постійний 

розвиток організації) та мінливого зовнішнього середовища [136]. 

Будь-яким змінам на підприємстві завжди властивий опір. Однак рівень 

опору для різних змін є неоднаковим. Для того, щоб запровадити 

нововведення з меншими витратами та більш ефективно, слід надавати 

належну увагу прогнозуванню та подоланню опору змінам. 

Опір – це один із видів реакції на зміни на підприємстві, зумовлений 

певними факторами технічного, управлінського та психологічно-культурного 

характеру.  

Щоб управляти процесом змін, незважаючи на опір персоналу, 

керівнику необхідно мати чіткі цілі, вбудовані в стратегію розвитку 

підприємства. 

Опір змінам часом важко подолати. Проте спроба зробити це є 

ключовим елементом у впровадженні змін. Управління опором змінам на 

підприємстві повинне включати ряд етапів: забезпечення підтримки всіх груп 

влади усередині підприємства; формування стилю поведінки, орієнтованого 

на лідерство; визначення точок стабільності, які сформувалися до змін; 

створення почуття незадоволеності поточним станом на підприємстві; 

залучення співробітників у планування і здійснення змін; формування 
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системи винагород в підтримку змін; надання часу і можливостей для 

дистанціювання від стереотипів минулого; формування чіткого уявлення 

відносно майбутнього стану підприємства та доведення його до відома всіх 

співробітників; розробка спеціальних трансформаційних програм; 

формування системи зворотного зв’язку в ході змін [13, Додаток А]. 

Зазначеним етапам повинна передувати комплексна діагностика 

організаційної культури в процесі управління змінами. Напрямок такої 

діагностики повинні полягати в наступному: оцінка персоналу, виявлення 

співробітників, готових і здатних виконувати роль агентів змін; аналіз 

формальних каналів комунікацій; виявлення ступеню задоволеності 

персоналу існуючим станом справ і суб’єктивного сприйняття 

(усвідомлення) необхідності перетворень; реконструкція неформальної 

структури підприємства, виявлення лідерів, їх установок по відношенню до 

можливих змін; виявлення оптимальної схеми формалізації системи 

управління змінами на підприємстві. 

Таким чином, ефективне управління опором змінам на підприємстві 

повинне включати аналіз його складових, пошук відхилень їх значень та 

концентрації зусиль для їх усунення. 

Тісний зв'язок організаційної культури і змін впливає на працівників, 

формуючи їхню поведінку і мобілізуючи на виконання стратегічного плану. 

Такий вплив здійснюється двома шляхами: 

1) культура формує неофіційні правила, інтуїтивні вимоги й атмосферу, 

що підвищують ефективність праці на підприємстві, спонукає їх до змін; 

2) культура виховує й мотивує людей на ефективну реалізацію змін, 

сприяє сприйняттю працівниками бачення й цілей підприємства. 

Щоб оздоровити культуру, викорінити старі традиції й створити нову, 

що підтримує нововведення, керівникові потрібно вживати погоджених 

заходів протягом довгого часу. Практика показує, що у відносно великих 

організаціях досить радикальні перетворення в культурі вимагають не менш 

3-5 років. 
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Формування й зміна організаційної культури відбувається під впливом 

багатьох факторів (внутрішніх і зовнішніх), які умовно можна поділити на 

первинні й вторинні [137]. 

До первинного належать: точки концентрації уваги вищого 

керівництва; реакція керівництва на критичні ситуації, що виникають в 

організації; відношення до роботи й стиль поведінки керівників; 

критеріальна база заохочень співробітників; критеріальна база відбору, 

призначення, просування й звільнення з організації. 

У групу вторинних факторів входять: структура організації; система 

передачі інформації й організаційних процедур; зовнішній і внутрішній 

дизайн і оформлення приміщення, у якому розташовується організація; міфи 

й історії про важливі події та осіб, що грали і грають ключову роль у житті 

організації; формалізовані положення про філософію й сенс існування 

організації. 

Чинники організаційної культури, що впливають на зміни в організації 

[138]:  

1) відповідність стилю управління, властивого менеджерові, типу 

організаційної культури. При жорсткому (авторитарному) стилі управління, 

властивому менеджерові, деякі типи організацій стають більше керованими. 

У інших типах організацій на такий стиль може бути зворотня реакція - 

прихований опір, зниження ефективності діяльності. М'який же стиль 

управління, за відсутності сильної організаційної культури, дозволяє 

підлеглим неоднозначно трактувати вплив, що робиться на них з боку 

менеджера; 

2) уміння приймати ефективні рішення і ефективно організовувати 

реалізацію змін; 

3) ухвалення рішень щодо змін у свою чергу пов'язане з умінням 

менеджера формулювати цілі та моделювати реальний образ змін організації 

в перспективі. Менеджер управляє процесом становлення і затвердження 

такої культури в організації, яка була б адекватною і цілям змін організації. 
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При впровадженні змін на підприємстві треба, перш за все, 

враховувати існуючу організаційну культуру. Спроби змінити культуру 

«зверху», шляхом творчого руйнування – досить складна задача. В більшості 

випадків, приступаючи до масштабних змін, вкладають великі кошти в 

розробку нових цінностей, а потім роками намагаються реформувати 

організаційну культуру. Однак, досвід показує, що набагато ефективніше при 

впровадженні змін спиратися на неформальні цінності і поведінкові норми, 

що прижилися в компанії.  

Організаційна культура в цілому впливає на розвиток всієї організації 

та на управління змінами в організації. Якість управління залежить від того, 

на якому рівні та як були використані окремі інструменти організаційної 

культури. Взаємозв’язок організаційної культури і змін є двостороннім: з 

одного боку, зміни призводять до перегляду основних постулатів 

організаційної культури, з другого боку, можливість змін, в першу чергу, 

обумовлена змінами в організаційної культурі. Перспективами подальших 

досліджень є дослідження елементів організаційної культури вітчизняних 

підприємств та їх впливу на можливість здійснення змін [139]. 

Діагностика організаційної культури підприємства має забезпечувати 

визначення її зв’язку з управлінням програмою змін, з компетентністю та 

мотивацією команди змін, а також можливі резерви та напрямки 

удосконалення організаційної культури щодо управління змінами. Це 

дозволить використовувати організаційну культуру підприємства як 

активний механізм управління змінами на підприємстві.  

У проведеному дослідженні щодо науково-методичних засад 

фармування організаційної культури в умовах управління змінами було 

обрано чотири орієнтації: органічну, підприємницьку, бюрократичну та 

партисипативну. Органічна культура розглядає кожного співробітника як 

самодостатній елемент, взаємодія з яким можлива лише на засадах 

узгодження його інтересів з інтересами організації. 

Підприємсницька культура орієнтована на високу активність 
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особистості в досягненні цілей. Бюрократична культура передбачає значний 

рівень офіційної регламентації діяльності персоналу. Партисипативна 

культура зорієнтована на взаємодію підлеглих і менеджерів у формулюванні 

цілей та визначенні ресурсів для їх досягнення [140]. 

Для формування організаційної культури щодо управління змінами 

важливо виділити фактори, що впливають на організаційну культуру 

підприємства. Їх доцільно поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні 

фактори. 

До внутрішніх факторів, що впливають на організаційну культуру 

підприємства відносяться [141]:  

1. Загальноорганізаційні фактори: історія, власність і розмір 

підприємства; цілі та завдання; стратегія; структура підприємства; рівень 

науково-технічного розвитку підприємства; характер і зміст роботи; швидке 

зростання, перехід від сімейного бізнесу до професійного управління; 

внутрішній і зовнішній дизайн приміщень підприємства. 

2. Фактори управління: політика підприємства в  області управління 

змінами; засоби і методи, використовувані для досягнення цілей; контроль і 

встановлення критеріїв вимірювання; досягнутих результатів; система 

мотивації персоналу; створення творчої атмосфери в колективі; особистість 

керівника, його імідж та стиль керівництва; цілі та цінності вищого 

керівництва, його ставлення до роботи і тип реакції на критичні ситуації; 

влада, статус і встановлення правил попридбанню, підтримці і втрати влади; 

визначення та розподіл статусів на підприємстві. 

3. Фактори, що пов’язані з персоналом: формальні методи і системи 

комунікацій, спільна мова співробітників і організаційні процеси; 

кваліфікація, освіта і загальний рівень розвитку персоналу; характер і зміст 

роботи; межі соціальних груп і критерії входження і виходу з цих груп; 

особисті погляди всіх членів підприємства; локальні культури підрозділів 

підприємства. 

До зовнішніх факторів, що впливають на організаційну культуру 
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підприємства відносяться: національні особливості (традиції, культура і т.д.); 

загальні економічні умови; ступінь інтегрованості країни в світову системи 

економіки і культурних відносин, світова конкуренція; класові, етнічні, 

расові відмінності, специфіка національної культури; ділове середовище в 

цілому і в конкретній галузі; рівень науково-технічного розвитку галузі; 

рівень правового розвитку суспільства, в т.ч. правова захищеність громадян і 

трудове законодавство; інформаційний рівень розвитку суспільства в цілому; 

державна політика в області змін; етичні та моральні норми і цінності, 

превалюють в суспільстві (в т.ч. ставлення до праці і працівнику, до релігії); 

ідеологія і релігія, визначення значення речей, які чинять супротив 

поясненню і непідвладних контролю з боку підприємства, віра як засіб зняття 

стресу [142]. 

Визначення поняття організаційної культури виноробного 

підприємства починається з «поверхневого» або «символічного» рівня. На 

даному рівні легко виявити елементи культури підприємства, але їх досить 

важко інтерпретувати в термінах організаційної культури без знання інших її 

рівнів.  

На наступному «підповерхневому» рівні організаційної культури 

виділяються такі елементи: цінності, вірування і переконання, що 

розділяються всім колективом підприємства, відповідно до того, наскільки ці 

цінності відображаються в символах і мові, яким чином вони несуть в собі 

смислове пояснення першого рівня організаційної культури. Сприйняття 

цінностей і вірувань носить свідомий характер і залежить від бажання 

працівників підприємства. 

Третій «глибинний» рівень включає базові (фундаментальні) 

припущення, які важко усвідомити навіть самим працівникам підприємства 

без спеціального зосередження на цьому питанні. Серед цих прихованих і 

прийнятих на віру припущень, що направляють поведінку людей в 

організації і допомагають їм сприймати атрибути організаційної культури. 

Виділення описаних рівнів організаційної культури виноробних підприємств 
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можна вважати найбільш важливим етапом в формуванні організаційної 

культури, що направлена на управління змінами (рис. 3.6) [143]. 

 

Рисунок 3.6 – Рівні організаційної культури виноробних підприємств 

(джерело: систематизовано автором на підставі [144]) 

 

Існуючу організаційну культуру виноробних підприємств 

запропоновано розглядати на прикладі 15 обраних підприємств за 

наступними питаннями: чому підприємство потрібне споживачам та в чому 

його особливість; основна продукція, яку виготовляє підприємство; як 

підприємство приваблює своїх клієнтів; регіони збуту продукції; цінності та 

переконання підприємства; фактори успіху підприємства; сильні внутрішні 

сторони підприємства; ставлення підприємства до персоналу; ставлення 

підприємства до клієнтів і зовнішнього середовища; історія фірми (Додаток 

М).  

Підсумком оцінки організаційної культури виноробних підприємств 

стало вирішення трьох основних завдань. Першим завданням є чітке 

усвідомлення провідних цінностей, пріоритетів, установок, покликаних 

 

Організаційна культура виноробного підприємства 

 

Поверхневий рівень: 

технологія виробництва вина, архітектура підприємства, виноробне обладнання, 

спеціальна форма та стиль одягу, емоційна атмосфера, робоче місце, символи, ритуали, 

церемонії, свята, зразки поведінки 

Підповерхневий рівень: 

ціннісні орієнтації та вірування, моральні погляди, етичні норми поведінки, стратегія 

підприємства, філософія, цінності підприємства, кодекс поведінки та норми взаємних 

стосунків, місія підприємства, девіз підприємства, мета підприємства 

Глибинний рівень: 

базові припущення, стосунки з природою та навколишнім середовищем,  

сенс предметів та явищ, розуміння реальності, часу та простору, відношення до людини та 

діяльності, національний менталітет, вірування і переконання 
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підтримати перспективну організаційну стратегію.  

Другим завданням є прояснення, які культурні цінності 

допомагатимуть реалізації стратегії змін підприємства.  

Третім завданням, що стоїть перед підприємством є оцінка наявного 

розриву, тобто міри відповідності організаційної культури, що склалася, 

стратегії розвитку підприємства, розробленої керівництвом. 

Організаційна культура, що існує на виноробних підприємствах, не  

сприяє управлінню змінами. Оскільки сформовану культуру характеризує 

невисокий рівень довіри між працівниками і керівництвом, а також 

відсутність у персоналу прагнення брати на себе відповідальність, проявляти 

ініціативу в процесі впровадження змін, домінантною для персоналу є 

пасивна, вичікувальна позиція.  

Тому нами запропоновано здійснювати формування організаційної 

культури, яка б підтримувала процес управління змінами щодо проактивного 

підходу. 

Проведений аналіз показав також, що на більш ніж половині 

виноробних підприємствах відсутня організаційна культура, яка б могла 

забезпечувати ефективність змін та стабілізувати процес змін через 

перетворення нових ідей в звичайну практику діяльності. Саме тому 

запропоновано виділити принципи формування організаційної культури, що 

направлена на проактивний підхід управління змінами (табл. 3.7). 

До базових принципів формування організаційної культури віднесено 

наступні принципи [10, Додаток А]:  

– принцип системності визначає культуру як систему взаємопов‘язаних 

між собою елементів, зміна якої можлива лише за рахунок зміни якогось з 

складових. Завдяки цьому принципу впорядковується вся діяльність, 

пов‘язана із формуванням організаційної культури, яка виражається тим, що 

всі правила, норми, приписи, інструкції, розпорядження мають бути 

своєчасно доведені до персоналу підприємства;  
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Таблиця 3.7 – Принципи формування організаційної культури, 

націленої на проактивний підхід щодо управління змінами  підприємства 

(джерело: систематизовано автором на підставі [145-147]) 

Принцип Характеристика принципу 

Принцип 

комплексності  

Культура повинна виражати не тільки стосунки між членами якої-небудь 

виробничої або господарської системи, але і комплекс уявлень про 

призначення даної системи у цілому та її членів зокрема, а також про цілі, 

характер продукції і ринків, на яких підприємство має стратегічні переваги 

Принцип 

визначення 

цінностей і 

філософії 

Процес формування організаційної культури повинен передувати попереднє 

визначенню цінностей і філософії, які будуть прийнятні і бажані для даного 

підприємства 

Принцип 

історичності 

Організаційна культура складається протягом тривалого часу. Процес її 

становлення затягується на роки, а іноді і десятиліття, що значною мірою 

визначає характер економічної системи, використовуваний стиль 

управління 

Принцип 

заперечення 

силового впливу 

Заборона нав’язувати «слабкої» культури, властивої будь-якому 

підприємству, «сильну» (або навпаки) або штучно коригувати її. Право на 

життя має як сильна культура, так і слабка 

Принцип 

комплексності 

оцінки 

Оцінка ступеня і характеру впливу культури на ефективність 

функціонування компанії повинна базуватись на комплексному підході. Він 

передбачає облік не тільки способів прямого впливу культури на 

ефективність фірми, але і безлічі опосередкованих способів впливу 

Принцип 

системності  

Визначає культуру як систему взаємопов‘язаних між собою елементів, 

зміна якої можлива лише за рахунок зміни якогось з складових. Завдяки 

цьому принципу впорядковується вся діяльність, пов‘язана із формуванням 

організаційної культури, яка виражається тим, що всі правила, норми, 

приписи, інструкції, розпорядження мають бути своєчасно доведені до 

персоналу підприємства 

Принцип 

альтернативності 

Дає можливість вибору, важливо тільки встановити критерії вибору та 

провести оцінку альтернатив з огляду результатів витрат і часового 

інтервалу 

Принцип 

цілеспрямованості 

Передбачає спрямування діяльності підприємства на досягнення загальних 

цілей та виконання поставлених планових завдань в контексті культури, 

безумовно визначаючи стратегічні напрями розвитку та позиції 

підприємства в економічному просторі 

Принцип 

інноваційності 

Передбачає істотну зміну формату завдань управлінської діяльності 

керівника, мети, змісту, форм та методів його роботи, що детермінується 

ефективністю формування і використання інтелектуального потенціалу 

персоналу, максимізації і мінімізації, відповідно позитивних і негативних 

впливів зовнішнього середовища на діяльність підприємства 
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– принцип комплексності полягає в розгляді культури з урахуванням 

впливу сукупності факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; а 

тому культура повинна виражати комплекс уявлень про призначення 

діяльності підприємства і його персоналу;  

– принцип альтернативності дає можливість вибору, важливо тільки 

встановити критерії вибору та провести оцінку альтернатив з огляду 

результатів витрат і часового інтервалу;  

– принцип ефективності припускає необхідність цілеспрямованого 

впливу на елементи культури підприємства та її атрибути, з метою 

досягнення найкращих соціально-психологічних умов для діяльності 

персоналу та значного підвищення ефективності праці;  

– принцип цілеспрямованості ґрунтується на загальноприйнятій тезі, 

що всяка діяльність повинна мати ціль і бути мотивованою. Він передбачає 

спрямування діяльності підприємства на досягнення загальних цілей та 

виконання поставлених планових завдань в контексті культури, безумовно 

визначаючи стратегічні напрями розвитку та позиції підприємства в 

економічному просторі;  

– принцип усвідомлення є одним з визначальних, оскільки підтверджує 

бажання керівництва підприємства займатися проблемами організаційної 

культури, виходячи із реальної неминучості змін. Адже, саме керівники 

стоять у витоків організаційної культури на підприємстві,саме від їх 

усвідомлення важливості даного процесу і підходів залежить подальший 

успіх підприємства, його репутація і конкурентоспроможність;  

– принцип історичності обумовлює необхідність відповідності системи 

цінностей організації й практики міжособистісних відносин основним 

сучасним людським цінностям, а також врахування їх динаміки в часі. Цей 

принцип означає, що організаційна культура формується протягом тривалого 

періоду й сама в значній мірі визначає характер економічної системи, стиль 

управління підприємством. Організаційна культура – це історичні витоки, 

міфи, легенди, традиції, атрибутика та репутація діяльності кожного 
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підприємства; 

 – принцип націоналістичності уособлює при формуванні культури 

врахування національних особливостей, менталітету, звичаїв, традицій 

регіону, країни, у якій знаходиться і господарює підприємство;  

– принцип алгоритмічності передбачає сукупність кроків, які необхідно 

зробити для досягнення бажаної цілі. Ця сукупність кроків повинна 

виконуватися за певними правилами і в логічній послідовності відповідно до 

означення алгоритму. Принцип алгоритмічності впорядковує всі дії і 

забезпечує успішну реалізацію організаційної культури на підприємстві;  

– принцип синергетичності науковці розглядають в якості нового 

ефективного інструменту пізнавальної діяльності людини, а його суть 

вбачають у «розробленні конкретного дієвого механізму одержання високого 

і постійно наростаючого ефекту». Завдяки принципу синергетичності процес 

формування організаційної культури набуває динамічного характеру, а сама 

організаційна культура сприяє самоорганізації системи;  

– принцип динамічності процесу формування організаційної культури 

підкреслює оперативність та об‘єктивність в прийнятті управлінських 

рішень. Він також вказує на постійне оновлення і розвиток окремих 

елементів організаційної культури відповідно до змін зовнішнього 

середовища та інших факторів впливу;  

– принцип інноваційності передбачає істотну зміну формату завдань 

управлінської діяльності керівника, мети, змісту, форм та методів його 

роботи, що детермінується ефективністю формування і використання 

інтелектуального потенціалу персоналу, максимізації і мінімізації, відповідно 

позитивних і негативних впливів зовнішнього середовища на діяльність 

підприємства. Принцип інноваційності пов‘язаний із мотивацією, 

необхідною для формування культури і розвитку креативності, 

ініціативності, активізації персоналу.  

До другої групи принципів належать ті, які мають безпосередній вплив 

на процеси формування та відтворення цінностей організаційної культури, в 
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яких вони виступають у ролі визначального елемента культури. До неї слід 

віднести такі принципи [20, Додаток А]:  

– принцип справедливості передбачає загальне співвідношення 

цінностей, благ і конкретний розподіл їх між індивідами, належний порядок 

людського співжиття, який відповідає уявленням про сутність людини і її 

невід'ємні права. Справедливість як самостійна владна сила діє відповідно до 

характеру вчинку, абстрагуючись від будь-яких особистісних симпатій та 

антипатій, однак якщо людина, маючи значні задатки, не реалізовує себе, для 

неї справедливість – ніщо;  

– принцип рівності є логічним продовженням принципу 

справедливості, основними складовими яких є диференціація (розуміння 

відмінності між людьми) і дискримінації (гендерного, національного, 

релігійного характеру тощо);  

– принцип демократичності вимагає подолання авторитарного стилю 

управління й утвердження демократичного устрою на підприємстві; 

забезпечення налагодженого співробітництва керівників та підлеглих; 

врахування думки колективу і кожної особистості; визнання особистості 

людини як вищої природної і соціальної цінності; формування колективу на 

засадах волі та прагнень його членів; формування вільної особистості;  

– принцип відповідальності передбачає активну соціальну позицію 

підприємства, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та 

постійному діалозі керівництва з персоналом, участі у вирішенні 

найгостріших соціальних проблем. Адже, персонал підприємства, не що інше 

як соціальна група, яку пов‘язують соціально-трудові та виробничі 

відносини, і які безумовно впливають на процес формування організаційної 

культури підприємства. Відчуваючи відповідальність один перед іншим 

(керівництво-персонал), організаційна культура не може існувати без таких 

цінностей, як допомога, довіра, розуміння, відчуття. Тому принцип 

взаємодопомоги базується на наданні потрібної допомоги чи підтримки у 

трудовому колективі (товариської взаємодопомоги під час трудового 
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процесу, матеріальної допомоги на лікування, реабілітацію, оздоровлення 

тощо);  

– принцип взаємодовіри ґрунтується на особливому почутті, завдяки 

якому персонал відчуває прихильність до цілей підприємства. Коли між 

підлеглими та керівниками встановлюються довірчі відносини, вони 

набувають віри в успіх, незважаючи на будь-які несприятливі ситуації. 

Взаємодовіра згладжує неприємності, оскільки віра – це тверда переконаність 

в тому, що, працюючи спільно, вони обов'язково досягнуть успіху, навіть у 

несприятливих мінливих умовах;  

– принцип взаєморозуміння є показником соціально-психологічного 

спілкування і має виключне значення для колективної, спільної діяльності 

персоналу. Оскільки об'єктивною основою взаєморозуміння є спільність 

інтересів персоналу підприємства, близьких чи віддалених цілей, а також 

поглядів. Тому будь-який конфлікт на підприємстві є наслідком відсутності 

розуміння;  

– принцип взаємовідчуття розкриває тонку грань свідомості окремого 

індивіда, вміння людини сприймати оточення на основі відчуття. На 

фізичному рівні персонал співвідносить себе із оточуючим середовищем 

(умови праці), відчуваючи комфорт, задоволення чи навпаки, а на 

соціальнопсихологічному рівні відбувається його ідентифікація, формуючи 

відповідні моделі поведінки, що бездоказово сприймаються всіма членами 

колективу. Так, наприклад працівник може відчувати тривогу, небезпеку, 

катаклізми тощо;  

– принцип солідарності слугує основою соціально-трудових відносин 

на підприємстві та передбачає спільну відповідальність персоналу, що 

ґрунтується на особистій відповідальності та злагоді, єдності і спільності 

інтересів, впливаючи на процес формування організаційної культури; 

 – принцип турботливості виражається на засадах піклування, чуйного 

та ввічливого ставлення серед колективу підприємства. Цей принцип є 

прикладом нематеріальної мотивації, коли люди відчувають потребу в опіці і 
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підбадьоренні добрим словом;  

– принцип чесності формується на етичних засадах порядності, поваги, 

дотримання свого слова, здатності добросовісно господарювати за 

встановленими правилами чинного законодавства, що передбачає 

формування у суспільстві позитивного іміджу підприємства, і є 

віддзеркаленням властивостей його організаційної культури. На основі 

чесності, базується принцип відкритості;  

– принцип відкритості базується на засадах відвертості взаємовідносин, 

зрозумілого сприйняття поставлених завдань до виконання, гласності 

цінніснокомунікативних орієнтирів, чіткості делегування повноважень, 

справедливого преміювання, похвали тощо.  

Отже, обґрунтувавши принципи формування організаційної культури, 

доцільно узагальнити її властивості, які охоплюють наступне:  

– індивідуальну автономність – рівень відповідальності, незалежності 

та можливостей вираження ініціативи на підприємстві;  

– структуру підприємства – взаємодію підрозділів та осіб, діючих 

правил, прямого керівництва й контролю;  

– напрям діяльності – рівень формування цілей і перспектив діяльності 

підприємства; 

 – інтеграцію – рівень, до якого співробітники в рамках підприємства 

користуються підтримкою колективу в інтересах здійснення скоординованої 

діяльності;  

– управлінське забезпечення – рівень, відносно якого керівники 

забезпечують чіткі комунікаційні зв‘язки;   

– підтримку – рівень допомоги та підтримки, що надається керівниками 

своїм підлеглим;  

– стимулювання – рівень залежності винагороди від результатів 

діяльності;  

– ідентифікацію – рівень ототожнення співробітників із підприємством 

в цілому;  
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– управління конфліктами та ризиками – рівень діяльності керівників з 

розв‘язання конфліктів та передбачення виникнення кризових явищ.  

Формування внесення змін у існуючу організаційну культуру повинно 

здійснюватись із додержанням принципів і вимог, які забезпечать 

максимальну ефективність такого процесу: ініціатором і провідником змін 

повинно бути вище керівництво (подекуди персонал); в основі змін повинно 

бути соціальне навчання, яке дасть персоналу зразки для наслідування; 

використання можливостей впливу на трудовий колектив через створення 

групових норм і цінностей; забезпечення емоційного впливу на персонал за 

допомогою широкого використання ритуалів і символів; зміни в 

організаційній культурі повинні поширитись як на вимоги до персоналу,так і 

на вимоги до системи управління. 

Неможливо впроваджувати зміни на підприємстві без коригування та 

формування нової організаційної культури, так само як і неможливо змінити 

організаційну культуру без впровадження змін на підприємстві. Тому 

організаційна культура підприємства являє собою як інструмент управління 

змінами, так і самостійний проект змін. 

Ефективність управління змінами залежить від елементів 

організаційної культури: наскільки тісно культура пов’язана з груповими та 

індивідуальними цінностями і поведінкою співробітників. При цьому, якщо 

цінності розділяють всі працівники підприємства, то й саме підприємство 

стає більш об’єднаним і мобільним до змін. Визначення цінностей персоналу 

підприємства задає напрям проведення змін (рис. 3.7). 

Імплементація досвіду здійснення змін знаходить своє відображення в 

розвитку організаційної культури, яка є організаційним феноменом, що 

забезпечує ефективність змін та стабілізує процес змін через перетворення 

нових ідей в звичайну практику діяльності. Проте вона сама є об’єктом змін. 

Саме тому для результативного формування організаційної культури в 

процесі управління змінами розроблено етапи процесу формування 

організаційної культури, що підтримує управління змінами щодо 
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проактивного підходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Взаємозв’язок параметрів управління змінами та цінностей 

організаційної культури підприємства (джерело: розроблено автором на 

підставі [148])  

Потенціал змін Впровадження змін Результат змін 

Цілі впровадження змін на підприємстві 

Нарощування 

 

Розвиток 

 

Збагачення 

Непереривність 

 

Комплексність 

 

Ефективність 

Окупність 

 

Технічна досконалість 

 

Затребуваність клієнтами 

Цінності організаційної культури підприємства при управлінні змінами 

Інноваційна активність; 

Новаторство; 

Прагнення до розвитку; 

Сучасні методи управління; 

Оцінка ефективності роботи і 

використання 

результатів; 

Готовність завжди виконувати 

свої обов'язки на вищому 

рівень компетентності; 

Сильна організаційна культура 

(дух і «філософія» 

фірми); 

Фірма - «єдина сім'я»; 

Висока кваліфікованість 

персоналу (набір кращих 

фахівців); 

Постійне навчання, підвищення 

кваліфікації та перенавчання; 

Репутація надійного, яке б 

закони і прихильного етичним 

нормам члена спільноти і галузі 

Інтенсивне використання новітніх 

технологій; 

Поширення і обмін інформацією, 

ретельний і чесний підхід до роботи з 

інформацією; 

Прагнення брати на себе ініціативу і 

йти на ризик; 

Здатність адаптуватися до змін; 

Можливість самостійно приймати 

рішення; 

Готовність і здатність працювати в 

команді; 

Доступність керівництва; 

Постійне навчання, підвищення 

кваліфікації і перенавчання; 

Творчий підхід до бізнесу; 

Заохочення незгоди (розвиток 

індивідуалізму); 

Успіх клієнта - основа успіху 

підприємства; 

Досвід ( «будуємо майбутнє, 

пам’ятаючи уроки минулого»); 

Постійне прагнення до якості 

Прагнення до 

розвитку; 

Інтенсивне 

впровадження 

новітніх технологій; 

Успіх клієнтів - 

основа успіху 

підприємства; 

Скорочення терміну 

впровадження 

інновацій; 

Творчий підхід до 

бізнесу; 

Постійне прагнення 

до якості 
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Запропоновано поділити процес формування організаційної культури 

на наступні етапи: прогнозування, планування, організація, діагностування, 

формування та контролювання організаційної культури (рис. 3.8).  

В формуванні етапів управління організаційною культурою 

використано проактивний підхід до процесів: прогнозування, планування, 

організовування, діагностування. Прогнозування організаційної культури 

реалізується через формування візії та місії підприємства.  

Планування спирається на принципи: комплексності, першочерговості 

визначення цінностей і філософії, історичності, заперечення силового 

впливу, комплексності оцінки та цінності – надання необхідних для змін 

ресурсів; підтримки індивідуального новаторства; поширення ідей на 

підприємстві; стимулювання відкритих групових процесів; визнання цінних 

ідей; визнання свободи творчості; прояв довіри до працівників; високу 

оцінку професіоналізму працівників; визнання певної автономії працівників; 

допущення можливості помилятися та толерантність до провалу; 

використання децентралізованих методів управління; винагорода за 

активність працівників до змін [149].  

Організування є прерогативою власників підприємства, топ-

менеджменту, агентів змін, спеціалістів з управління персоналом та 

організаційних психологів.  

Діагностування організаційної культури складається з: визначення її 

типу; виявлення елементів, що підлягають змінам (культура виробництва, 

персоналу, інновацій, економічна культура тощо); експертного оцінювання 

кожного з елементів та визначення потенціалу змін організаційної культури. 

Контролювання та моніторинг організаційної культури можливо 

здійснювати за допомогою запропонованих інструментів діагностування та 

інтегральної оцінки ефективності здійснення змін на підприємстві для 

усунення недоліків та формування нових компетенцій в процесі управління 

змінами.  
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Прогнозування 

організаційної 

культури 

 Візія підприємства – це образне уявлення сенсу 

діяльності та перспектив розвитку підприємства, його 

майбутнього. 

Місія підприємства – кінцевий результат, якого хоче 

досягнути підприємство в майбутньому; філософія 

підприємства, в якій відображені його основні 

принципи; чітко виражена причина існування та 

функціонування підприємства 

 
  

 

 

Планування 

організаційної 

культури 

 

 

 Мета організаційної культури – підтримка управління 

змінами на підприємстві в забезпеченні проактивного 

підходу. 

Принципи організаційної культури: принцип 

комплексності, першочерговість визначення цінностей 

і філософії, принцип історичності, принцип 

заперечення силового впливу, принцип комплексності 

оцінки. 

Цінності організаційної культури: цілі, характер 

внутрішніх взаємин, орієнтованість поведінки людей, 

старанність, новаторство, ініціатива, трудова і 

професійна етика 

 
  

Організація 

організаційної 

 культури 

 Суб’єкти управління змінами: власник підприємства, 

топ-менеджер, агенти змін, команда змін, HR - 

менеджер 

 
  

Діагностування 

організаційної  

культури 

 Визначення типу організаційної культури; виявлення 

елементів змін; експертне оцінювання; виявлення 

потенціального розвитку організаційної культури 

 
  

Формування 

організаційної 

культури 

 

 Методи формування організаційної культури за 

проактивним підходом: методи управління опором 

персоналу, методи активізації інноваційної діяльності, 

методи організаційного навчання 

 
  

Контролювання 

організаційної  

культури 

 Контролювання та моніторинг організаційної культури 

щодо усунення недоліків та формування нових 

компетенцій 

 

Рисунок 3.8 – Етапи процесу формування організаційної культури, що 

підтримує управління змінами щодо проактивного підходу (джерело: власна 

розробка автора) 
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Також слід відмітити, що на формування організаційної культури, що 

підтримує управління змінами також впливає зовнішнє середовище: 

– споживачі, постачальники, фінансово-кредитні установи, що 

пов‘язані на засадах ділового партнерства, та визначають особливості та 

специфіку підприємницької діяльності у сучасних умовах, формуючи нову 

культуру взаємин з постачальниками, кредиторами, яка заснована на довірі 

та позитивній репутації;  

– власники, інвестори, акціонери, спонсори визначають стратегічні 

тенденції підприємства. Вплив власників виявляється в їх позиції відношення 

до організаційної культури. Вплив інвесторів на організаційну культуру 

полягає в тому, що грошові потоки будуть вкладатися лише в розвиток того 

підприємства, яке має позитивну репутацію. При формуванні організаційної 

культури це слід враховувати, так як це сприятиме створенню сприятливого 

інвестиційного клімату на підприємстві;  

– конкуренти, громадські організації, державні установи, ЗМІ. Сучасні 

економічні тенденції визначають різну ринкову кон‘юнктуру для всіх 

учасників бізнесу. Наразі стало неможливим досягнення значних 

конкурентних переваг лише за рахунок вдосконалення виробничого процесу 

чи підвищення якості продукції. Швидке мінливе зовнішнє середовище 

потребує виробництва товарів чи послуг, які завжди відповідатимуть 

сучасним потребам, що можливо за дотримання кількох умов: проведення 

досліджень, впровадження інновацій, творчого підходу персоналу до своєї 

роботи. Засоби масової інформації виконують інформативну функцію, що 

проявляється в масовому розповсюдженні серед споживачів та контрагентів 

ринку реклами стосовно виготовленої підприємством продукції, в результаті 

чого визначаються його конкурентні переваги та відповідний статус. 

Систематизовано методи формування організаційної культури як: 

методи примусу: організаційне регламентування (регламенти, кодекси, 

положення, постанови); організаційне інструктування (інструкції, правила); 

розпорядчий вплив (накази, розпорядження, вказівки); методи спонукання: 
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система матеріального стимулювання; критерії прийняття на роботу; 

просування і звільнення; участь у власності, в прибутку; участь в процесі 

прийняття рішень; методи переконання: поведінка керівника; посилення 

нематеріальних форм мотивації; поліпшення умов праці; навчання 

персоналу; організаційна обрядовість; широке застосування корпоративної 

символіки та особливості формування організаційної культури [150].  

З позиції проактивного підходу до змін методи формування 

організаційної культури потрібно доповнити методами подолання опору 

змінам: інформування та спілкування; участь і залученість; допомога і 

підтримка; переговори і угоди; маніпуляція та кооптація; явний і неявний 

примус; методами активізації інноваційної діяльності: удосконалення 

системи фінансування інноваційних проектів; поліпшення інформаційної та 

маркетингової роботи інноваційної діяльності; удосконалення системи 

стимулювання інноваційної праці шляхом упровадження мотиваційних 

заходів; посилення інноваційної спрямованості стратегії бізнесової поведінки 

підприємства; методами організаційного навчання: формування системного 

мислення, інструменти формування особистості; інтелектуальні моделі; 

поведінкове моделювання; групове навчання.  

В умовах змін недостатньо використовувати тільки методи фрмування 

організаційної культури, а потрібно їх доповнити методами подолання опору 

змінам, методами активізації інноваційної діяльності, методами 

організаційного навчання. 

Проаналізовано використання методів та інструментів формування 

організаційної культури на трьох виноробних підприємствах ПрАТ 

«Одесавинпром», ПрАТ «Коблево», ТОВ «Шабо» (табл. 3.8).  

Аналіз показав, що досліджувані виноробні підприємства в більшій 

мірі уникають методи активізації інноваційної діяльності. Саме тому 

підприємствам ПрАТ «Одесавинпром» ПрАТ «Коблево» ТОВ «Шабо» 

рекомендовано формувати організаційну культуру, адаптовану до управління 

змінами через удосконалення системи фінансування проектів змін; 
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поліпшення інформаційної та маркетингової роботи управління змінами; 

удосконалення системи стимулювання прийняття участі в процесі змін 

шляхом упровадження мотиваційних заходів; посилення інноваційної 

спрямованості стратегії бізнесової поведінки підприємства [154]. 

 

Таблиця 3.8 – Викорсиання методів та інструментів формування 

організаційної культури на виноробних підприємствах (джерело: розроблено 

автором на підставі [151–153]) 

Методи 

формування 

організаційної 

культури 

Інструменти формування організаційної 

культури 

Підприємства 

ПрАТ 

«Одесавин

пром» 

ПрАТ 

«Коблево

» 

ТОВ 

«Шабо» 

Методи примусу 

Організаційне регламентування 

(регламенти, кодекси, положення, 

постанови); організаційне інструктування 

(інструкції, правила); розпорядчий вплив 

(накази, розпорядження, вказівки) 

_ + _ 

Методи 

спонукання  

Система матеріального стимулювання; 

критерії прийняття на роботу; просування і 

звільнення; участь у власності, в прибутку; 

участь в процесі прийняття рішень 

+ _ + 

Методи 

переконання 

Поведінка керівника; посилення 

нематеріальних форм мотивації; 

поліпшення умов праці; навчання 

персоналу; організаційна обрядовість; 

широке застосування корпоративної 

символіки та особливості формування 

організаційної культури 

+ + _ 

Методи 

подолання опору 

змінам  

Інформування та спілкування; участь і 

залученість; допомога і підтримка; 

переговори і угоди; маніпуляція та 

кооптація; явний і неявний примус 

_ + + 

Методи 

активізації 

інноваційної 

діяльності 

Удосконалення системи фінансування 

інноваційних проектів; поліпшення 

інформаційної та маркетингової роботи 

інноваційної діяльності; удосконалення 

системи стимулювання інноваційної праці 

шляхом упровадження мотиваційних 

заходів; посилення інноваційної 

спрямованості стратегії бізнесової 

поведінки підприємства 

_ _ _ 

Методи 

організаційного 

навчання 

Формування системного мислення, 

інструменти формування особистості; 

інтелектуальні моделі; поведінкове 

моделювання; групове навчання 

_ + + 
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Підводячи підсумки проведеного дослідження, можна зробити 

висновок про те, що організаційна культура є потужним інструментом в 

підвищенні ефективності управління змінами на виноробних підприємствах. 

Результати проведеної діагностики стану організаційної культури свідчать 

про необхідність зміни організаційної культури на досліджуваних 

підприємствах з метою впровадження змін на підприємстві. 

Для того, щоб зміни відбулись з найменшими витратами, підприємству 

треба управляти організаційною культурою. За оцінкою фахівців, 

вірогідність успіху запланованих змін коливається від 25% до 75%. При 

цьому успіх здійснення змін залежить від проведення змін організаційної 

культури. Під час формування нової організаційної культури, адаптованої до 

впровадження змін запропоновано використовувати розроблений механізм 

формування організаційної культури, постійно аналізувати процеси змін, 

розвиток окремих елементів діяльності підприємства, мотивувати 

працівників, своєчасно вносити корективи в управління підприємством. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

У процесі розроблення концептуальної моделі управління змінами за 

проактивним підходом, розроблення науково-методичних підходів до 

оцінювання ефективності змін на виробничому підприємстві; розроблення 

науково-методичних засади формування організаційної культури в умовах 

управління змінами визначене наступне: 

1. Управління змінами передбачає створення концептуальної моделі 

управління змінами за проактивним підходом, яка складається з трьох фаз: 

ініціації змін, впровадження змін, імплементації досвіду змін. Вона 

застосовує проактивний підхід через врахування двостороннього впливу 

підприємства та зовнішнього середовища при ініціалізації та виборі проектів; 

формуванні організаційної культури, сприятливої до змін. Метою фази 

«ініціації змін» є прогнозування та оцінювання можливих змін. Фаза 

«впровадження змін» починається прийняттям управлінських рішень щодо 

відбору найбільш перспективних змін з точки зору їх потенціалу та 

готовності до них, що дозволяє сформувати програму змін. Результати 

аналізу ефективності впровадження змін використовуються у фазі 

«імплементація досвіду змін» при формуванні системи моніторингу змін та 

змін в організаційній культурі. 

2. На основі проактивного підходу до управління змінами на 

підприємстві розроблено науково-методичні підходи до оцінювання 

ефективності змін на виробничому підприємстві. Різноманіття видів 

ефективності змін (економічна, науково-технічна, соціальна, оперативна, 

інноваційна, внутрішня, зовнішня, ринкова, стратегічна тощо) обумовлює 

необхідність її комплексної оцінки. 

3. Для комплексної оцінки ефективності змін на виноробних 

підприємствах розроблено систему індикаторів за напрямами: фінансова 

ефективність (частка власного капіталу, чистий прибуток на одного 

працюючого, рентабельність реалізованої продукції, коефіцієнт абсолютної 
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ліквідності, коефіцієнт покриття, денний обсяг реалізації на одного 

працюючого), виробнича ефективність (частка адміністративних витрат в 

загальному обсягу реалізації продукції,  середня вартість упаковки у вартості 

реалізованої продукції, частка винограду в собівартості вина, частка 

винограду власного виробництва, вміст цукру у сировині (для сухих вин), 

титрована кислотність продукції, відсоток відходів від переробленого 

винограду, зростання обсягу реалізованої продукції), ринкова ефективність 

(валовий прибуток у загальному обсягу реалізації продукції, рентабельність 

продукції за сегментами ринку, частка витрат на маркетинг у загальних 

витратах, зростання кількості замовлень продукції через сайт компанії, зміна 

частка компанії на ринку) та кадрова ефективність (частка досвідчених 

працівників зі стажем роботи за основним профілем від 5 років, частка 

дипломованих інженерно-технічних працівників в загальній кількості 

працюючих, частка кваліфікованих керівників в загальній кількості 

працюючих). Для кожного з індикаторів запропоновано формулу розрахунку, 

граничні значення та визначено зону відповідальності менеджменту. 

4. Імплементація досвіду здійснення змін знаходить своє відображення 

в розвитку організаційної культури, яка є організаційним феноменом, що 

забезпечує ефективність змін та стабілізує процес змін через перетворення 

нових ідей в звичайну практику діяльності. Проте вона сама є об’єктом змін. 

5. В формуванні етапів управління організаційною культурою 

використано проактивний підхід до процесів: прогнозування, планування, 

організовування, діагностування. Прогнозування організаційної культури 

реалізується через формування візії та місії підприємства. Планування 

спирається на принципи: комплексності, першочерговості визначення 

цінностей і філософії, історичності, заперечення силового впливу, 

комплексності оцінки та цінності – надання необхідних для змін ресурсів; 

підтримки індивідуального новаторства; поширення ідей на підприємстві; 

стимулювання відкритих групових процесів; визнання цінних ідей; визнання 

свободи творчості; прояв довіри до працівників; високу оцінку 
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професіоналізму працівників; визнання певної автономії працівників; 

допущення можливості помилятися та толерантність до провалу; 

використання децентралізованих методів управління; винагорода за 

активність працівників до змін. Організування є прерогативою власників 

підприємства, топ-менеджменту, агентів змін, спеціалістів з управління 

персоналом та організаційних психологів. Діагностування організаційної 

культури складається з: визначення її типу; виявлення елементів, що 

підлягають змінам (культура виробництва, персоналу, інновацій, економічна 

культура тощо); експертного оцінювання кожного з елементів та визначення 

потенціалу змін організаційної культури. Контролювання та моніторинг 

організаційної культури можливо здійснювати за допомогою запропонованих 

інструментів діагностування та інтегральної оцінки здійснення змін на 

підприємстві. 

6. Систематизовано методи формування організаційної культури як: 

методи примусу: організаційне регламентування (регламенти, кодекси, 

положення, постанови); організаційне інструктування (інструкції, правила); 

розпорядчий вплив (накази, розпорядження, вказівки); методи спонукання: 

система матеріального стимулювання; критерії прийняття на роботу; 

просування і звільнення; участь у власності, в прибутку; участь в процесі 

прийняття рішень; методи переконання: поведінка керівника; посилення 

нематеріальних форм мотивації; поліпшення умов праці; навчання 

персоналу; організаційна обрядовість; широке застосування корпоративної 

символіки та особливості формування організаційної культури. З позиції 

проактивного підходу до змін методи формування організаційної культури 

потрібно доповнити методами подолання опору змінам: інформування та 

спілкування; участь і залученість; допомога і підтримка; переговори і угоди; 

маніпуляція та кооптація; явний і неявний примус; методами активізації 

інноваційної діяльності: удосконалення системи фінансування інноваційних 

проектів; поліпшення інформаційної та маркетингової роботи інноваційної 

діяльності; удосконалення системи стимулювання інноваційної праці шляхом 
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упровадження мотиваційних заходів; посилення інноваційної спрямованості 

стратегії бізнесової поведінки підприємства; методами організаційного 

навчання: формування системного мислення, інструменти формування 

особистості; інтелектуальні моделі; поведінкове моделювання; групове 

навчання.  

Апробація розробленого методичного забезпечення та інструментів 

управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства, а 

також рекомендації щодо їх застосування довела реальний характер 

авторських методичних розробок, а проведене дослідження підтвердило 

робочу гіпотезу дисертації. 

 

Результати, відображені у розділі 3, висвітлюють такі праці автора: [6, 

8, 10, 13, 20, 21], наведені у Додатку А. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В дисертації наведене теоретичне узагальнення і запропоноване нове 

вирішення актуального наукового завдання, яке полягає у розробленні 

науково-теоретичних підходів та методичних рекомендацій щодо 

проактивного управління змінами для забезпечення результативного 

розвитку виробничого підприємства.  

Всі задачі розв’язано, сформульовано такі висновки і рекомендації: 

1. Надано змістовну характеристику управління змінами на 

підприємстві, що враховує двосторонній вплив як внутрішнього, так і 

зовнішнього середовища на всіх стадіях планування та впровадження змін, а 

класифікацію змін доповнено ознаками оцінки готовності до змін, оцінки 

потенціалу та ефективністю змін. Це враховує вплив зовнішнього 

середовища при оцінці змін на підготовчому етапі, надаючи змогу більш 

повно оцінити проекти змін і можливість участі зовнішніх суб’єктів, 

відстеження їх інтересів.  

2. Авторкою запропоновано розширену структуру механізму 

управління змінами, яка містить блоки ініціації змін, впровадження змін та 

імплементації досвіду змін. Їх сукупність забезпечує швидкість реакції 

підприємства на зміни, вільний вибір найкращого варіанту в ситуації змін, 

двосторонній вплив середовища: як зовнішнього, так і внутрішнього. 

Розроблено концептуальну модель управління змінами щодо реалізації 

проактивного підходу до управління змінами, яка складається з трьох фаз: 

ініціація змін, впровадження змін, імплементація досвіду змін, що забезпечує 

досягнення ефективності змін завдяки посиленню інструментарію їх 

попередньої оцінки та впровадження технології управління змінами на 

постійній основі в діючий механізм управління підприємством. 

3. На підставі аналізу бізнес-середовища та промислового потенціалу 

України на прикладі виноробних підприємств обґрунтовано передумови та 
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перешкоди здійснення змін. До передумов здійснення змін віднесено: 

формування глобального економічного простору, вплив науково-технічного 

прогресу на технологію виробництва та управління, зростання вимог 

споживачів до якості продукції, а до перешкод – невідповідність обсягів 

виробництва та якості сировини потребам підприємств, нерозвиненість 

інфраструктури ринку і каналів збуту, відсутність організаційної культури, 

що орієнтована на зміни. 

4. Розроблено методичний інструментарій оцінки готовності до змін 

с позиції оцінки готовності суб’єктів управління змінами першого порядку и 

другого порядку, що дає змогу знизити опір змінам як персоналу самого 

підприємства так і зовнішніх суб’єктів. Розроблений інструментарій 

оцінювання потенціалу змін на підприємстві оцінює внутрішній та зовнішній 

потенціал змін на підприємстві, що дає можливість визначити ті з них, яким 

доцільно використовувати проактивний підхід до змін та вибору їх проектів. 

5. Розроблено методичні підходи та систему індикаторів оцінювання 

ефективності змін на виробничому підприємстві в рамках проактивного 

підходу до їх реалізації за фінансовим, виробничим, кадровим та ринковим 

напрямом, що дають змогу комплексної оцінки ефективності змін. Для 

кожного з індикаторів запропоновано формулу розрахунку, граничні 

значення та визначено зону відповідальності менеджменту. Такий підхід дає 

змогу визначити інтегральну ефективність змін, що буде відображати 

збалансований розвиток основних підсистем підприємства. 

6. Розроблено науково-методичні засади формування організаційної 

культури, що інтегрують, по-перше, два підходи – процесний та 

проактивний, а по-друге – методи формування організаційної культури, 

подолання опору змінам, активізації інноваційної діяльності та 

організаційного навчання, що забезпечує ефективність управління змінами. 

Запропоновані науково-методичні підходи та рекомендації до 

проактивного управління змінами забезпечують розвиток виробничих 

підприємств, враховують світовий досвід та підвищують ефективність 
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розвитку як виноробних підприємств, так і всіх виробничих підприємств  в 

цілому.  

 

Це підтвердила їх апробація на діючих підприємствах, що підтвердило 

робочу гіпотезу дисертації 

 

Довідки та акти про впровадження результатів дослідження наведено у 

Додатку Н. 
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ДОДАТОК А 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові 

 результати дисертації 

 

Монографії 

1. Сучасний інструментарій управління поведінкою суб’єктів 

господарювання: [моногр.] [Г.О. Граціотова, Г.А. Дорошук, С.К. Харічков та 

ін.]. – Одеса: Освіта України, 2017. – 244 с. (10,21 д.а., особистий внесок 

здобувачки: розроблено методичні підходи до оцінки готовності до змін та 

організаційного розвитку в розділі «Організаційна діагностика розвитку 

сучасного підприємства» – 1,13 д.а.). 

2. Organizational-economic mechanism of management innovative 

development of economic entities: [monograph.] [H. Hratsiotova, H. Doroshuk 

etc.]. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 3. – 404 p. (17,05 д.а., особистий внесок 

здобувачки: розглянуто сутність та види потенціалу змін; розроблено 

інструментарій оцінювання потенціалу змін на підприємстві у розділі 

«Формування та ефективне використання інноваційного потенціалу 

економічного буття» – 0,83 д.а.). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

3. Савченко Г.О. Кадрове забезпечення управління змінами 

[Електронний ресурс] / Г.О. Савченко, Г.А. Дорошук // Економіка: реалії 

часу. – 2014. – № 3 (13). – С. 50-56. – Режим доступу: 

https://economics.opu.ua/files/archive/2014/No3/50-56.pdf. – Доступно на 

25.03.2014. – Назва з екрана. (0,58 д.а., особистий внесок здобувачки: 

розглянуто теоретичні та концептуальні основи управління змінами, основні 

моделі та типи управління змінами на  підприємстві, підходи та етапи 

управління змінами – 0,35 д.а.). Індексується і реферується в міжнародних 
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наукометричних базах РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща), Ulrich’s 

Periodicals Directory (США), EBSCO Publishing (США), Google Scholar 

(США). 

4. Граціотова Г.О. Методичні підходи до оцінки готовності при 

управлінні змінами на підприємстві / Г.О. Граціотова, Г.А. Дорошук // Бізнес- 

Інформ. – 2016. – № 10 – С. 377-385. (0,98 д.а., особистий внесок здобувачки: 

систематизовано види змін, розроблено управлінський інструментарій для 

оцінювання готовності персоналу до змін – 0,52 д.а.). Видання індексується 

і реферується в міжнародних наукометричних базах Ulrichsweb Global 

Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський 

індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory 

of Open Access Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database 

(Швейцарія); Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Open 

Academic Journals Index (Росія); GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); 

Open AIRE (Європейський Союз); WorldCat; SUNCAT Union Catalogue 

(Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика Британія); Open 

Access Library; JGate (Індія); Google Scholar (США); Research Bible 

(Японія). 

5. Граціотова Г.О. Проактивне управління змінами: підходи та 

інструменти / Г.О. Граціотова, Г.А. Дорошук // Економічний журнал 

Одеського політехнічного університету. – 2018. – № 2 (4). – С. 30-39. (1,05 

д.а.,особистий внесок здобувачки: визначено поняття змін, управління 

змінами та стратегії їх здійснення, досліджено еволюцію поглядів на зміни 

та класифікацію змін на підприємстві – 0,74 д.а.). Індексується і 

реферується в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus 

(Польща), Google Scholar (США). 

6. Граціотова Г.О. Інтегральна оцінка ефективності управління змінами 

на підприємстві  / Г.О. Граціотова, Г.А. Дорошук // Бізнес-Інформ. – 2018. – 

№ 7 – С. 273-279. (0,74 д.а., особистий внесок здобувачки: розглянуто 

сутність та види ефективності змін на підприємстві, запропоновано 
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методи оцінки ефективності змін – 0,45 д.а.). Видання індексується і 

реферується в міжнародних наукометричних базах Ulrichsweb Global 

Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський 

індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory 

of Open Access Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database 

(Швейцарія); Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Open 

Academic Journals Index (Росія); GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); 

Open AIRE (Європейський Союз); WorldCat; SUNCAT Union Catalogue 

(Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика Британія); Open 

Access Library; JGate (Індія); Google Scholar (США); Research Bible 

(Японія). 

7. Граціотова Г.О. Формування та оцінка потенціалу стратегічних змін 

на підприємстві / Г.О. Граціотова, Г.А. Дорошук // Бізнес-Інформ. – 2018. – 

№ 8 – С. 191-197. (0,67 д.а., особистий внесок здобувачки: розроблено 

інформаційно-аналітичний інструментарій оцінки та управління 

потенціалом змін на підприємствах, узагальнено основні види, інструменти, 

методи, моделі та етапи оцінки потенціалу змін – 0,38 д.а.). Видання 

індексується і реферується в міжнародних наукометричних базах 

Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics 

(США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus 

(Польща); Directory of Open Access Journals; CiteFactor (США); Academic 

Journals Database (Швейцарія); Scientific Indexing Services; Advanced 

Science Index; Open Academic Journals Index (Росія); GetInfo (Німеччина); 

BASE (Німеччина); Open AIRE (Європейський Союз); WorldCat; SUNCAT 

Union Catalogue (Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика 

Британія); Open Access Library; JGate (Індія); Google Scholar (США); 

Research Bible (Японія). 

8. Граціотова Г.О. Стратегія здійснення змін на підприємствах 

виноробної промисловості / Г.О. Граціотова // Економічний журнал 

Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 3 (9). – С. 33-44. (1,15 
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д.а.). Індексується і реферується в міжнародних наукометричних базах 

Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США). 

 

2. Опубліковані праці, які додатково відображають  

наукові результати дисертації 

 

Матеріали наукових конференцій 

9. Савченко А.А. Кадровое обеспечение управления изменениями: 

Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми ринку та розвитку 

регіонів України в 21 столітті»], (м. Одеса, 12-19 грудня 2013 р.) / А.А. 

Савченко, А.А. Дорошук. – Одеса: ОНПУ, 2013. –   С. 33-35. (0,25 д.а., 

особистий внесок здобувачки: розглянуто поняття управління змінами, 

розроблені етапи формування команди змін – 0,15 д.а.).  

10. Савченко А.А. Управление организационной культурой: Матеріали 

III Міжнар. інтернет-конф. [«Актуальні проблеми теорії та практики 

менеджменту»], (м. Одеса, 22-23 травня 2014 р.) / А.А. Савченко, А.А. 

Дорошук, И.С. Масич. – Одеса: ОНПУ, 2014. – С. 22-26. (0,27 д.а., особистий 

внесок здобувачки: розглянуто теоретичний аспект організаційної культури, 

виділено основні елементи управління організаційною культурою на 

підприємстві – 0,20 д.а.). 

11. Савченко Г.О. Функції управління змінами: Матеріали ІV Міжнар. 

інтернет-конф. [«Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту»], (м. 

Одеса, 21-22 травня 2015 р.) / Г.О. Савченко, Г.А. Дорошук, А.Г. Ранченко – 

Одеса: ОНПУ, 2015. – С. 12-14. (0,22 д.а., особистий внесок здобувачки: 

визначено функції управління змінами на підприємстві – 0,13 д.а.).  

12. Савченко Г.О. Методи та інструменти управління змінами: 

Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні проблеми управління 

підприємствами: теорія та практика»], (м. Харків, 26-27 березня 2015 р.) / 

Г.О. Савченко, Г.А. Дорошук – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. – С. 

67-70. (0,23 д.а., особистий внесок здобувачки: визначено основні методи та 
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інструменти управління змінами на підприємстві – 0,14 д.а.). 

13. Граціотова Г.О. Управління опором при здійсненні змін: Матеріали 

II Міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка: реалії часу і перспективи»], (м. 

Одеса, 7-11 вересня 2015 р.) / Г.О. Граціотова, Г.А. Дорошук – Одеса: ОНПУ, 

2015. – С. 34-37. (0,20 д.а., особистий внесок здобувачки: розглянуто 

феномен опору змінам з боку персоналу, розроблено методи зниження опору 

– 0,15 д.а.).  

14. Граціотова Г.О. Учасники команди змін на підприємстві: Матеріали 

Всеук. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми соціально-економічних 

систем в умовах трансформаційної економіки»], (м. Дніпропетровськ, 12-13 

квітня 2016 р.) / Г.О. Граціотова – Дніпропетровськ: НМАУ, 2016. – С. 184-

190. (0,20 д.а.).  

15. Граціотова Г.О. Роль керівника в управлінні змінами: Матеріали V 

Міжнар. інтернет-конф. [«Актуальні проблеми теорії та практики 

менеджменту»], (м. Одеса, 23-24 травня 2016 р.) / Г.О. Граціотова, Г.А. 

Дорошук, О. Безірген – Одеса: ОНПУ, 2016. – С. 145-147. (0,18 д.а., 

особистий внесок здобувачки: визначено основні етапи управління змінами 

та роль керівника в процесі впровадження змін – 0,11 д.а.).  

16. Граціотова Г.О. Підходи до управління інноваційною готовністю: 

Матеріали XХІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку економіки»], (м. Одеса, 12-15 вересня 2016 р.) / Г.О. 

Граціотова, Г.А. Дорошук – Одеса: ОНПУ, 2016. – Т. 1 – С. 41-45. (0,24 д.а., 

особистий внесок здобувачки: розглянуто поняття готовності 

підприємства до змін, визначено основні підходи до її підвищення – 0,18 д.а.). 

17. Граціотова Г.О. Підходи до оцінки готовності при управлінні 

стратегічними змінами на підприємстві: Матеріали II Міжнар. наук.-практ. 

конф. [«Перспективи ефективних управлінських рішень в бізнесі та 

проектах»], (м. Одеса, 29-30 вересня 2016 р.) / Г.О. Граціотова, Г.А. Дорошук 

– Одеса: МГУ, 2016. – С. 50-53. (0,12 д.а., особистий внесок здобувачки: 

визначено основні методи та інструменти оцінки готовності до змін – 0,06 
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д.а.). 

18. Граціотова Г.О. Потенціал змін: види та інструменти: Матеріали II 

Міжнар. наук.-практ. конф. молод. уч. [«Економічний розвиток держави, 

регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»], (м. Львів, 18-19 травня 

2017 р.) / Г.О. Граціотова, Г.А. Дорошук – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2017. – С. 133-134. (0,14 д.а., особистий внесок здобувачки: 

визначено основні методи та інструменти оцінки потенціалу змін на 

підприємстві – 0,08 д.а.). 

19. Граціотова Г.О. Сутність та види потенціалу змін на підприємстві: 

Матеріали XХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в 

Європейський науково-інноваційний  простір»], (м. Одеса, 11-13 вересня 

2017 р.) / Г.О. Граціотова, Г.А. Дорошук – Одеса, 2017. – С. 80-84 (0,22 д.а., 

особистий внесок здобувачки: доповнено класифікацію видів потенціалу змін 

– 0,18 д.а.). 

20. Граціотова Г.О. Вплив організаційної культури на здійснення змін: 

Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Перспективи ефективних 

управлінських рішень в бізнесі та проектах»], (м. Одеса, 14-15 вересня 2017 

р.) / Г.О. Граціотова, Г.А. Дорошук – Одеса: МГУ, 2017. – С. 64-67. (0,18 д.а., 

особистий внесок здобувачки: проаналізовано основний вплив організаційної 

культури на впровадження змін – 0,15 д.а.). 

21. Граціотова Г.О. Оцінка ризику змін на підприємстві: Матеріали VІІ 

Міжнар. інтернет-конф. [«Актуальні проблеми теорії та практики 

менеджменту»], (м. Одеса, 28 травня 2018 р.) / Г.О. Граціотова, Г.А. Дорошук 

– Одеса: ОНПУ, 2018. – С. 215-217 (0,24 д.а., особистий внесок здобувачки: 

виділено сутність та види ризиків при управлінні змінами на підприємстві – 

0,16 д.а.). 

22. Граціотова Г.О. Підходи та етапи управління змінами на 

підприємстві: Матеріали XХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми і 

перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції 
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України в Європейський науково-інноваційний  простір»], (м. Одеса, 4-5 

жовтня 2018 р.) / Г.О. Граціотова, Г.А. Дорошук – Одеса: ОНПУ, 2018. – С. 

101-106. (0,39 д.а., особистий внесок здобувачки: виділено та класифіковано 

підходи до управлінні змінами на підприємстві  – 0,25 д.а.). 

23. Hratsiotova H.O. Essence and types of potential of changes at the 

enterprise: Матеріали VІІІ Міжнар. інтернет-конф. [«Актуальні проблеми 

теорії та практики менеджменту»], (м. Одеса, 28 травня 2019 р.) / Г.О. 

Граціотова, Г.А. Дорошук – Одеса: ОНПУ, 2019. – С.195-197. (0,18 д.а., 

особистий внесок здобувачки: розглянуто особливості та типи потенціалу 

змін на виробничому підприємстві – 0,12 д.а.).   
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ДОДАТОК Б 

ПОРІВНЯННЯ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ВИДІВ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Таблиця Б.1 – Види змін за критеріями класифікації (джерело: власна розробка автора на підставі [155-157]) 

Автор Критерій класифікації Види змін 

1 2 3 

В.Р.Веснін  Зміни як реакція Зміни як реакція на кризу, зміни як процес реалізації нової стратегії, «тихі» зміни 

Д. Бодді і Р. 

Пейтон  
З точки зору рівнів та етапів змін Зміна цілей, технології, бізнес-процесу, людей, культури, структури, влади 

Ф.Ж. Гуіяр і Д.М. 

Келлі  
За напрямками 

Рефреймінг, реструктуризації, пожвавлення і оновлення 

 

О.С. Віханський  З точки зору орієнтованості змін 
Зміни, орієнтовані на структуру та стратегію, зміни, орієнтовані на технологію та 

завдання, зміни, орієнтовані на людей та культуру 

О.І. Гарафонова 

 

За характером прояву процесів 

реалізації змін 

Активні й пасивні зміни; проактивні й реактивні; стрибкоподібні й поступові зміни; 

загальні й локальні; короткострокові й довгострокові; формальні й неформальні зміни; 

антикризові та організаційні 

Честер-Ірвінг 

Бернард  
За об’єктом змін 

Зміни цілей організації, зміни організаційної структури управління, зміни техніки, 

технологічних процесів, конструкцій виробів, модифікації (зміни) можливостей або 

поведінки працівників, зміни в управлінні виробничо-господарською діяльністю 

Ю. В. Кузнецов  

 
З точки зору предмета змін 

Техніко-технологічні зміни, продуктові, соціально-економічні, в тому числі: 

економічні, організаційно-управлінські, соціальні, правові 

Г.В. Широкова  

По цілі 

 

Створення ефективного механізму управління, посилення конкурентоспроможності та 

адаптивності організації,  підвищення ефективності управління, зміна основних 

напрямків діяльності, забезпечення фінансової стійкості, інвестиційної привабливості  

По об'єкту змін 

 

Зміни організаційної структури, зміни технології, зміни системи управління, зміни в 

організації та умов праці, зміни культури, стилю і методів керівництва, зміни системи 

стимулювання та ін. 

За рівнем проведених змін 

 

Зміни, що зачіпають всю організацію в цілому, проводяться на рівні підрозділів, 

торкаються окремих співробітників (групи працівників) 
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Продовження таблиці  Б.1  

1 2 3 

 

За ступенем інтенсивності  Еволюційні (реформи), революційні (ломка, руйнування старої системи) 

За методами здійснення Примусові,  адаптивні 

В.Є. Глушаков  

В залежності від джерел, що 

породжують зміни 

Породжені чинниками зовнішнього середовища, породжені чинниками внутрішнього 

середовища організації 

Від ймовірності подій 
Непередбачені (спонтанні) зміни, 

планомірні (цілеспрямовані) зміни 

Від спрямованості дії зміни в 

часі 
Стратегічні, тактичні, оперативні, стабілізаційні 

В залежності від підходу до 

управління змінами 

Еволюційні (поступові) зміни, революційні зміни (кардинальні, швидкі, які передбачають 

повне оновлення) 

В залежності від елементної 

спрямованості в складі 

організаційної системи  

Зміни, орієнтовані на цілі, зміни, орієнтовані на завдання, зміни, орієнтовані на 

організаційну структуру, зміни, орієнтовані на поведінку персоналу, зміни, орієнтовані на 

досвід 

Від форми проведення змін Фронтальні, групові, індивідуальні зміни 

Спрямованості в складі 

процесу управління 

 

Зміни, пов'язані з плануванням, зміни, пов'язані з функцією організації процесу 

управління, зміни, пов'язані з контролем, зміни, пов'язані з мотивацією, зміни, пов'язані з 

комунікацією, зміни, пов'язані з технологією прийняття рішень 

Від функціональної 

спрямованості організації 

Виробничо-технологічні зміни, зміни в управлінні фінансами, зміни в управлінні 

маркетингом, зміни в управлінні персоналом, зміни в управлінні зовнішньоекономічною 

діяльністю, зміни в управлінні інноваціями і т.д. 

В залежності від глибини 

перетворень 

Зміни, пов'язані з перебудовою організації, радикальні зміни,  помірні зміни, часткові 

(слабкі) змін 

Від якості і результатів змін Зміни прогресивні, зміни регресивні 

Г.О. Граціотова (власна 

розробка автора) 

За оцінкою готовності до змін 
Зміни з готовністю самого персоналу до змін; зміни з готовністю персоналу учасників 

зовнішнього оточення підприємства 

За оцінкою потенціалу змін 
Зміни, проекти яких мають внутрішній потенціал; зовнішній потенціал або змішаний 

потенціал 

За оцінкою ефективності змін Якісні, кількісні 
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ДОДАТОК В 

ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА КРИТЕРІЯМИ 

 

Таблиця В.1 – Порівняння моделей управління змінами (джерело: розроблено автором на підставі [158,159]) 

 

 

Вид моделей змін 

 

Критерії порівняння 

За 

результатом 

За 

тривалістю 

За 

відношенням 

до ризику 

За кадрами 
За якістю 

змін 

За 

ступенями 

змін 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сім принципів успішного проведення змін (М. 

Фуллан, М. Майлз) 
+  +    

2. Модель управління змінами тимчасових систем 

(М. Майлз) 
 +     

3. Теорія організаційних метафор (Г. Морган) +   +   

4. Життєві цикли (І. Адізес) + +    + 

5. Чотирьохфазна модель індивідуальних змін  +  +  + 

6. Модель «айсберг управління змінами» (Ф. 

Кругер) 
+    + + 

7. Кадрова робота адаптивної системи (І. Адізес) +   + +  

8. Модель мотивації до навчання  змінам (Дж. 

Келлер) 
+   + +  

9. Модель типових ірраціональних помилок (К. 

Айкен, С. Келле) 
+   +   

10. Основні причини опору змінам (М. Армстронг) +  + + +  

11. Чотири умови ефективних змін (К. Прайс, Е. 

Лаусон) 
+    +  

12. Теорія лінійних керівників (Т. Ларкін і С. 

Ларкін) 
 +  + +  

13. Стратегія залучення співробітників (С. Скот, Д. 

Джаф) 
+   +   
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Продовження таблиці  В.1  

1 2 3 4 5 6 7 

14. Пошук справжніх переконань (Р. Кіган і Л. 

Лейхі) 
+   + +  

15. Зміни через мислення (К. Прайс і Е. Лаусон)    +   

16. Типологія співробітників (Ф. Кругер)    +   

17. Тридцять три гіпотези Джеймса О'Тула +   + +  

18. Хоторнський експеримент    + +  

19. Декалогія (Д. Лепор, O. Коен) +      

20. Триступенева модель змін К. Левіна      + 

21. Вісім кроків Дж. Коттера  +   + + 

22. Фазова модель У. Бріджеса      + 

23. Планові зміни (У. Френч, Ф. Каст і Дж. 

Розенцвейг) 
    +  

24. Модель М. Хаммера і Дж. Чампі про 

реінжиніринг 
+ +    + 

25. Стратегії організаційних змін (Л. Бернз)   +  +  

26. Модель здібностей компанії (К. Крістенсон) +    +  

27. Культура змін (Г. Шварц і С. Девіс)   +    

28. Зміни як віруси (М. Гладуелл) +  +    

29. Модель С. Бачарача    + +  

30. Мотиваційна теорія Л. Портера і Е. Лоулера    +   

31. Модель контекстних змін (Е. Петтігрю)   +    

32. Модель Л.Грейнера +   + +  

33. Три рівня корпоративної культури (Е. Шейн)    + +  

34. Типологія співробітників по сприйняттю     +   

35. Теорія радикалів (Д. Мейєрсон) +   +   

36. Сім ключових факторів успіху (Д. Ульріх) +   +   

37. Модель узгодження Д. Надлера і М. Тушмана +   + +  

38. Модель DICE + + + +   
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Продовження таблиці  В.1  

1 2 3 4 5 6 7 

39. Формула Р. Джакобса +    +  

40. Вплив гіпогенних і гіпергенних систем (Л. 

Єрмоленко) 
+      

41. Теорія «Е» та «О» (М.Бір, Н.Норіа)     +  

42. Сім сил (Е. Гроув) +   +   

43. Навчальна модель змін ADKAR (Д. Хайят) +   + +  

44. Теорія навчання Дж. Колба, П. Сенге    + +  

45.Типологія К. Камерона і Р. Куінна + +  +   

46.Теорія організаційної інформації     +  

47.Порядок з хаосу (І. Пригожин, І. Стенгерс) +    +  

48. Тимчасові схеми: цикл «зміни – проблеми – 

рішення» (І. Адізеса) 

   + + + 

49. Схеми змін в часі (Г. Мінцберг) + +    + 

50. Модель управління змінами Р. Бекхарда +   +   

51. Модель змін"EASIER"  +    +  

52. Модель змін А. Джадсона  +  + + + 

53. Крива змін Дж.Д.Дака + +    + 

54. «Дослідження–Дії» (О.Віханський, А.Наумов)  +   + + 

55. Модель перетворення бізнесу (Ф.Гуіяр, Дж. 

Келлі) 

 + +   + 

56. «Калейдоскоп змін» (В. Хоуп–Хейлі, Дж. 

Балоган) 

+      
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ДОДАТОК Г 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Таблиця Г.1 – Порівняльна характеристика моделей управління змінами (джерело: систематизовано автором на 

підставі [158,159]) 

Країна, 

рік 

Назва 

моделі, 

автор 

Характеристика моделі Переваги моделі Недоліки моделі 
Інструменти 

моделі 
Результати моделі 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

США, 

1924-

1932 

Хоторнськ

ий 

експеримен

т 

Група дослідників, в 

яку входили вивчала 

вплив об'єктивних 

чинників (освітлення, 

оплата, перерви) на 

продуктивність праці в 

передмісті Чикаго 

Хоторна 

Керівництво було 

зацікавлене в тому, щоб 

краще організувати роботу 

і тому дало вченим повну 

свободу дій для вивчення 

виробництва 

Коли керівники 

пропонували 

робочим більш 

ефективні методи 

роботи, ті ставилися 

до новацій 

негативно, вважали, 

що їх хочуть 

перетворити на 

роботів, і 

відмовлялися 

слідувати 

рекомендаціям 

Експерименти 

продуктивності 

праці 

Результати цього 

дослідження так і 

залишилися 

таємницею. Найбільш 

прийнятним 

поясненням його 

результатів був сам 

фактор експерименту: 

виділення робітниць в 

окрему групу, уважне 

спілкування з 

психологами та 

керівництвом 

2. 

США, 

1947 

Триступене

ва модель 

змін К. 

Левіна 

Запропонована ще в 

першій половині XX 

століття К. Левіним 

модель багато разів 

модифікована вченими 

і консультантами, але 

не втрачає своєї 

актуальності 

Модель лежить в основі 

більшості підходів 

управління зверху–вниз і в 

якості класичного погляду 

на організаційні 

перетворення входить в 

освітні семінари з 

управління змінами 

Дуже часто після 

закінчення проекту 

організація 

відмовляється від 

його результатів, 

перестає 

використовувати 

впровадження 

Модель включає 

три етапи: 

1. 

Розморожування; 

2. Рух; 

3. Заморожування 

Етапи змін по К. 

Левіну дозволяє 

прогнозувати 

поведінку персоналу 

на різних проміжках 

управління змінами 
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Продовження таблиці  Г.1  

1 2 3 4 5 6 7 

3. 

США, 

1960 

Типологія 

співробітн

иків по 

сприйнятт

ю (Е. 

Роджерс) 

Е.М. Роджерс 

представив типологію 

людей за критерієм 

«ставлення до 

інновації» 

Модель враховує, що люди 

характеризуються 

індивідуальним рівнем 

сприйнятливості до 

нововведень 

Автор виключає 

можливість 

кожного робітника 

переконатися в 

необхідності змін, 

прийняти рішення 

про ставлення до 

нього, випробувати 

нововведення 

Автор визначає 

процес прийняття 

людиною рішення 

щодо використання 

змін з п'яти стадій: 

знання, переконання, 

рішення, апробація, 

підтвердження 

Модель дозволяє 

поділити весь 

персонал по групам 

та визначити 

очікувану реакцію та 

методи мотивації 

кожного учасника 

змін 

4. 

США, 

1968 

Мотивацій

на теорія 

Л. Портера 

і Е. 

Лоулера 

Л. Портер і Е. Лоулер 

розробили комплексну 

процесуальну теорію 

мотивації, яка містить 

елементи теорії 

очікувань і теорії 

справедливості 

Рівень витрачених зусиль 

визначається цінністю 

винагороди і ступенем 

впевненості в тому, що 

докладені зусилля дійсно 

спричинять за собою 

цілком певний рівень 

винагороди 

Якщо 

результативність 

праці працівника 

знижується, то 

зменшується і 

заробітна плата 

внаслідок 

зменшення її 

змінної частини 

Елементи механізму 

мотивації моделі: 

витрачені зусилля, 

здібності і характер 

людини і 

усвідомлення ним 

своєї ролі в процесі 

праці 

У моделі 

встановлюється 

співвідношення між 

винагородою і 

результатами 

5. 

США, 

1969 

Формула 

Глейтчера 

Формула змін – 

емпірична формула, що 

описує модель для 

оцінки сил, що 

впливають на успіх чи 

невдачу програми змін. 

 

Для того, щоб зміни 

пройшли успішно 

необхідно використовувати 

вплив і стратегічне 

мислення, щоб створити 

бачення і ідентифікувати ті 

найважливіші перші кроки 

для його досягнення 

Формула повинна 

бути спрощена і 

трохи видозмінена, 

для того, щоб 

зробити її 

доступнішою для 

консультантів та 

менеджерів 

D x V x F> R 

D – незадоволеність 

поточною ситуацією, 

V – бачення 

майбутнього, 

F – перші конкретні 

кроки,  

R – опір змінам 

Організація повинна 

розпізнати і визнати 

незадоволеність 

існуючим станом 

справ шляхом 

комунікації 

індустріальних 

трендів, ідей лідерів, 

кращих практик 
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Продовження таблиці  Г.1  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6. 

США, 

1972 

Модель 

Л.Грейнера 

Л. Грейнер вважав, що 

компанія за час свого 

існування в галузі 

послідовно проходить 

через 5 етапів росту: 

зростання через 

творчість, через 

управління, через 

делегування, через 

координування і через 

співпрацю 

Л. Грейнер поділив кожен 

етап зростання компанії на 

2 яскраво–виражені фази: 

еволюційний розвиток і 

революційний розвиток, 

що дозволяє більш 

детально їх розглянути 

Модель не надає 

практичних порад 

для кожного етапу 

5 Етапів росту: 

етап перший: 

зростання через 

творчість, другий: 

зростання через 

управління, етап 

третій: зростання 

через 

делегування, 

четвертий етап: 

зростання через 

координування, 

п'ятий етап: 

зростання через 

співпрацю 

Завдання 

керівництва на етапі 

революційного 

розвитку бізнесу 

оперативно 

підібрати і 

впровадити нові 

інструменти 

управління 

7. 

США, 

1976 

Теорія 

організацій

ної 

інформації 

Теорія організаційної 

інформації – це теорія 

К. Вейка, заснована на 

загальній теорії систем 

і пов'язана зі 

складністю управління 

інформацією в 

організації 

Ключовий компонент 

теорії – це інформація, яку 

надає організаційне 

середовище, включаючи 

відповідну організаційну 

культуру, яка може 

впливати на поведінку 

учасників організації 

Основна критика 

теорії пов'язана з 

переконанням, що 

люди в організації 

керуються 

правилами. Крім 

того, в даній теорії 

організації 

постають як 

статичні одиниці 

Стадії циклу 

зниження 

багатозначності в 

організації: 

втілення, відбір, 

утримання 

Організація просіює 

доступну 

інформацію, 

інтерпретує і 

одночасно 

координує її, щоб 

вона набула сенс для 

учасників організації 

і для цілей 

організації 
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8. 

США

, 

1981 

Три рівня 

корпоратив

ної 

культури 

(Е. Шейн) 

Е.Шейн 

запропонувавструктуру

вання корпоративної 

культури та виділив 

Шейну Е. вдалося не тільки 

розділити по групах якісно 

різні прояви корпоративної 

культури, а й встановити 

існуючі між виділеними 

групами відносини, 

визначивши їх як 

ієрархічні 

Явища легко 

виявити, але їх 

досить важко 

інтерпретувати в 

термінах 

організаційної 

культури 

Три рівні 

корпоративної 

культури: 

поверхневий, 

внутрішній і 

глибинний 

Для ефективного 

управління змінами 

на підприємстві, 

необхідним є 

з'ясувати структуру 

корпоративної 

культури 

9. 

Велик

о–

брита

нія 

1981 

Стратегії 

організацій

них змін 

(Т. Бернс) 

Т. Бернс звернув увагу 

на те, що одні 

організації 

розвиваються і 

процвітають, а інші – 

деградують і 

розпадаються. Він 

пов'язав це з 

можливостями 

організації реагувати на 

зміни навколишнього 

середовища 

Організаційні умови 

будуються на цілях і 

припущеннях, їх можна 

швидко модифікувати 

відповідно до змін 

навколишнього 

середовища і потребам 

самої організації 

Складні зміни 

вимагають особливої 

структури, здатної 

об'єднати фахівців 

різних професій 

команди, що 

злагоджено 

функціонують 

Виділено: 

механістичні і 

органічні типи 

організацій 

Модель дозволяє 

пристосовуватись 

до швидкої зміни 

зовнішніх умов і 

появі нової 

наукомісткої 

технології 

10. 

1981 

Культура 

змін (Г. 

Шварц і С. 

Девіс) 

Коли організація 

намагається 

реалізувати стратегію 

змін, що суперечить 

організаційній 

культурі, вона 

стикається з серйозним 

опором 

Модель допомагає 

розкласти стратегію на 

завдання, заходи та 

розглянути їх з двох 

позицій: 

важливість кожного 

завдання для успіху 

стратегії 

Модель допомагає 

визнати існуючі 

труднощі, 

створювані 

культурою для 

здійснення стратегії, 

але не  підстроїти 

систему управління  

Матриця оцінки 

культурного 

ризику 

Матриця оцінки 

культурного ризику 

дозволяє обрати 

відповіідний між 

чотирьох варіантів 

вирішення 

конфлікту 



235 
 

Продовження таблиці  Г.1  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

11. 

США

, 

1982 

Модель С. 

Бачарача 

С. Бачарач вивчивши 

існуючі підходи 

управління змінами, 

систематизував їх в 

п'яти напрямках 

(кожному з яких 

привласнили свій колір, 

що відображає настрій і 

суть концепцій) 

Зміни розглядаються, як 

вічний двигун, вони 

безперервні і мають 

величезну автономність. 

Напрямок змін можна 

задавати за допомогою 

енергії людей, 

спрямованої на вирішення 

завдань 

Зміни, немов 

рослини 

вирощуються, а 

керуючи одним 

паросткам, вони 

дають прерогативу, 

а інші викорінюють 

Кольори напрямків 

підходів 

управління 

змінами: жовтий, 

блакитний, 

червоний, зелений 

та білий 

Керуючи при такому 

підході, автор 

намагається 

визначити 

можливості 

організації через 

пошук зароджування 

насіння творчості, 

новаторства, 

активності 

12. 

Велик

о-

брита

нія 

1984 

Порядок з 

хаосу (І. 

Пригожин, 

І. 

Стенгерс) 

Модель оперує 

поняттями складності, 

хаосу і парадоксу. Тут 

організація є частиною 

навколишнього 

середовища 

Організація – це не окрема 

система, яка адаптується 

до оточення, а частина 

потоку зі здатністю до 

самоорганізації, зміни і 

самооновлення і в 

прагненні до тотожності 

Людське 

суспільство являє 

собою надзвичайно 

складну систему, 

здатну зазнавати 

величезна кількість 

біфуркацій, що 

підтверджується 

безліччю культур, 

що склалися 

протягом порівняно 

короткого періоду 

в історії людства 

Ключові 

інструменти: 

1) Порядок 

природним чином 

з'являється з хаосу. 

2) Організації 

спочатку мають 

здатність до 

самовідновлення. 

3) Життя 

організації не 

підкоряється 

правилам причини і 

слідства 

У складних системах 

нікому не дано 

усвідомлено 

контролювати або 

формувати системні 

операції. Форма 

з'являється сама 

собою. Її не можна 

нав'язати 
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13. 

1985 

Планові 

зміни (У. 

Френч, Ф. 

Каст і Дж. 

Розенцвейг) 

Вісім компонентів 

програми  планових 

змін: первісне 

установлення 

проблеми, збір даних, 

формулювання 

проблеми, планування 

дій, здійснення змін, 

завершення і 

стабілізація, оцінка 

наслідків, висновки з 

процесу 

Сформовано принципи 

ефективного управління 

змінами незалежно від 

сфери, в якій воно 

здійснюється 

Не запропоновані  

проекти організацій 

і систем 

управління, які 

найбільше 

відповідають спе-

цифічним 

ситуаціям 

Вісім компонентів 

програми  

планових змін 

Практичне значення 

моделі – вивчення і 

подальше роз-

повсюдження 

конкретного досвіду 

управління змінами 

як найбільш кори-

сного способу 

вдосконалення 

практики управління 

14. 

Канад

а, 

1986 

Теорія 

організаційн

их метафор 

(Г. Морган) 

Організація може 

бути представлена за 

допомогою різних 

метафор в залежності 

від поставлених перед 

ним цілей 

Досить зрозуміти з якою 

метафорою працює 

керівник, щоб побачити 

причини невдач в змінах 

Співробітники 

сприймають зміни 

як капітальну 

перебудову, 

зазвичай руйнівну, 

і чинять опір 

Авто, організм, 

мозок, культура, 

політична система, 

душевна в'язниця, 

потік і 

трансформація 

Змінами неможливо 

управляти, вони 

з'являються самі по 

собі 

15. 

США

, 

1987 

Модель 

мотивації до 

навчання  

змінам (Дж. 

Келлер) 

Дж. Келлер, 

досліджуючи системи 

навчання, звернув 

увагу на роль 

мотивації в процесі 

набуття знань, 

навичок, умінь 

Залучення уваги людини 

до курсу навчання або 

необхідності зміни – крок 

без якого процес не буде 

розпочато 

Дуже часто зміни 

терплять фіаско 

через явну або 

приховану відмоу 

від реалізації 

Чотири етапи: 

увагу (attention), 

значимість 

(relevance), 

впевненість 

(confidence), 

задоволення 

(satisfaction) 

Мотивація в процесі 

навчання дуже 

важлива для 

управління змінами 
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16. 

США

, 

1987 

Модель 

контекстни

х змін (Е. 

Петтігрю) 

Модель пояснює 

неможливість проведення 

змін у відриві від 

зовнішнього і внутрішнього 

середовища, тобто того 

контексту, який 

супроводжує історичний 

розвиток підприємства 

Охоплює одночасно і 

зміст, і процес змін 

Модель занадто 

абстрактна, не 

дозволяє робити 

практично 

змістовних 

висновків 

Аналіз зовнішнього 

та внутрішнього 

середовища 

підприємства 

Модель описує 

компоненти 

організацій, котрі 

піддаються 

трансформації, а 

також якість 

взаємозв'язків між 

ними 

17. 

США

, 

1987 

Модель 

управління 

змінами Р. 

Бекхарда 

Чотирьохстадійний процес 

здійснення організаційних 

змін дозволяє виявити 

проблеми, що потенційно 

створюють серйозні 

перешкоди для проведення 

змін 

Модель є корисною при 

діагностиці 

необхідності змін, 

виявленні 

передбачуваного опору 

змінам і визначенні 

рівня його рушійних 

сил 

 

Передбачувана 

кінцева мета 

зміни в моделі не 

доведена до 

відома ключових 

керівників 

організації, 

особливо 

керівників 

підрозділів 

С=(АВД)>Х, 

де С – зміни; А –

 рівень 

невдоволення; В –

 бажання ввести 

запропоновані 

зміни; Д – 

практичність 

змін; X – "вартість" 

змін 

Органічна концепція 

змін послужила 

основою для ряду 

конкретних методик 

діагностики, 

планування і 

проведення змін 

18. 

США

, 

1988 

Тимчасові 

схеми: 

цикл 

«зміни – 

проблеми – 

рішення» 

(І. Адізеса) 

Адізес вважав, що кожна 

компанія змушена 

проходити через певні 

стадії життєвого циклу 

організації і послідовно 

вирішувати проблеми, що 

виникають, викликані 

зростанням бізнесу, зміною 

конкуренції, технологій і 

навколишнього середовища 

Модель вплинула на 

значне зростання 

популярності ідеї 

«необхідності 

управління життєвим 

циклом організації» 

Основна помилка 

моделі – 

більшість 

проблем, що 

виникають є 

однаковими для 

всіх організацій 

Стадії життєвого 

циклу організації 

Модель заощаджує 

багато часу. Знаючи 

дії і вимоги, які 

необхідні для 

переходу між 

різними фазами 

розвитку компанії, 

можливо знизити 

вплив проблем на 

підприємство 
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19. 

Росія, 

1988 

Життєві 

цикли (І. 

Адізес) 

Організація, подібно до 

живого організму, має 

життєвий цикл, що включає 

в себе поведінкові прояви, 

що виникають в процесі її 

росту 

Можливо 

спрогнозувати як 

виникнення певних 

проблем, так і 

подальший розвиток 

подій, а значить і 

добре до всього 

підготуватися 

Модель описує стадії 

життєвого циклу 

організації, але не 

надає чітких вказівок 

для управління ними 

Десять стадій 

життєвого циклу 

організації 

Грамотно збудовані 

стратегія і тактика 

розвитку організації 

допоможуть не 

тільки досягти 

етапу розквіту, але і 

залишатися в ньому 

досить довго 

20. 

США

, 

1991 

Модель 

змін А. 

Джадсона 

5-стадійний процес із 

розробкою методів 

зменшення опору змінам 

Модель описує 

здійснювані в 

процесі змін основні 

кроки діяльності 

організації і увібрала 

в себе все 

найцінніше з 

розглянутих 

концепцій 

Різні завдання 

накладаються один 

на одного, 

виконуються 

непослідовно, нова 

інформація або зміна 

внутрішніх і 

зовнішніх умов 

змушують починати 

процес спочатку 

Аналіз ситуації – 

Планування змін – 

Розповсюдження 

інформації про зміни 

– Отримання та 

визнання нової 

поведінки – Зміни 

статусу – Зміцнення 

та інституалізація 

нового стану 

Модель поетапно 

пояснює процес 

управління змінами 

на підприємстві та 

надає детальні 

вказівки 

впровадження їх на 

практиці 

21. 

США

, 

1994 

Модель 

DICE 

Модель пропонує розділити 

фактори, що впливають на 

зміни, на жорсткі і м'які. 

Необхідно враховувати і ті і 

інші, але якщо на жорсткі 

чинники не звертати увагу 

– перетворення можуть 

закінчитися до вступу 

м'яких факторів 

Якщо реалізується 

безліч проектів 

відразу – графік 

DICE дозволяє 

виявити ризикові 

проекти, які 

потребують 

особливої уваги 

керівництва 

Простота методу – 

найбільша його 

проблема. 

Суб'єктивні оцінки 

керівників завищені і 

виходять з 

компромісів з 

реальною ситуацією 

DICE = D + 2 * I + 2 * 

C1 + C2 + E, де 

D – тривалість, час 

між контрольними 

точками проекту; І – 

відповідальність, 

якість змін; С – 

прихильність, 

підтримка змін; Е – 

зусилля  

Необхідно 

проводити оцінку 

проекту за методом 

DICE в процесі 

зміни, це дозволить 

визначити 

ситуацію, що 

змінюється 
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22. 

США, 

1995 

Вісім кроків 

Дж. Коттера 

Дж. Коттер, бажаючи 

захистити керівників 

компаній від найбільш 

часто скоєних ними 

помилок, запропонував 

вісім послідовних кроків 

по зміні організації 

Даний алгоритм 

націлений на подолання 

можливого опору змінам, 

він відрізняється увагою 

до поведінкового аспекту 

управління змінами і 

містить необхідні умови і 

передумови їх успішного 

проведення 

Для досягнення концепції 

майбутнього кожна 

організація потребує не тільки 

в харизматичному лідері–

ідеолога, а й в талановитих 

управлінців–адміністраторів. 

Вісім етапів 

(кроків) 

запровадження 

змін 

Необхідний баланс: 

лідери забезпечують 

бачення майбутнього, 

а управлінці–

адміністратори вміло 

втілюють його в 

реальність 

23. 

США, 

1996 

Сім сил (Е. 

Гроув) 

Ухвалення хорошого 

рішення майже 

неможливо без аналізу 

ситуації. При проведенні  

змін Е. Гроув пропонує 

підхід семи сил 

Модель приділяє велику 

увагу стратегічно 

важливому моменту і 

десятиразової силі, які 

виступають мірилом 

необхідності змін 

Модель абстрактна та не 

складає практичного значення 

для управління змінами 

Сім сил, що 

впливають на 

зміни: 

існуючі 

конкуренти 

компанії, 

постачальники, 

споживачі, 

конкуренти, 

товари–

замінники, 

нові технології, 

фірми–

попутники 

Сили допомагають 

співробітникам 

зрозуміти, як слід 

працювати всередині 

компанії та управляти 

змінами 

24. 

CША, 

1997 

Модель М. 

Хаммера і 

Дж. Чампі 

про 

реінжинірин

г 

Реінжиніринг – 

фундаментальне 

переосмислення і 

радикальна реконструкція 

бізнес–процесів з метою 

досягнення сильних 

поліпшень критеріїв 

продуктивності 

Дана модель досліджує 

обробку результатів 

обстеження і побудову 

моделей діяльності 

підприємства щодо змін 

Об'єктом реінжинірингу не є 

організації, а процеси. 

Підприємства піддають 

реінжинірингу не свої відділи 

продажів або виробництва, а 

роботу, виконувану 

персоналом цих відділів 

Етапи процесу 

реінжинірингу 

Модель надає ясну 

картину двух 

положень на 

підприємстві «як є» та 

«як повинно бути» 
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25. 

США

, 

1999 

«Калейдос

коп змін» 

(В. Хоуп–

Хейлі, Дж. 

Балоган) 

«Калейдоскоп» 

дозволяє агентам змін 

здійснити дослідження 

контексту 

впровадження змін 

Застосування моделі 

«Калейдоскоп» 

дозволяє створити 

унікальну картину для 

кожної ситуації змін, 

що виникає на 

підприємстві 

Керівництво не має 

можливість обирати 

найоптимальнішу з 

альтернатив щодо 

управління змінами 

Складається з 

трьох кілець: 1) 

зовнішнє (що 

потрібно змінити, 

як та чому); 2) 

середнє (внутрішні 

характеристики 

контексту змін); 3) 

внутрішнє (набір 

варіантів 

впровадження змін) 

Ефективне 

управління змінами 

на базі цієї моделі 

передбачає 

першочерговий 

аналіз зовнішнього 

контексту та 

поступовий перехід 

на основі 

проведеного аналізу 

до внутрішнього 

26. 

США

, 

1999 

Декалогія 

(Д. Лепор, 

O. Коен) 

Автори підходу 

звернули увагу на 

труднощі, пов'язані з 

процесом постійного 

вдосконалення. Вони 

задалися питанням: 

чому складно 

управляти змінами, 

пов'язаними з 

удосконаленням 

організацій? 

Д. Лепор і О. Коен 

пропонують «Десять 

кроків» (Декалог) для 

ефективного 

проведення змін 

Основна ідея полягає 

в тому, що необхідно 

сфокусувати увагу на 

найслабших ланках,а 

інші ланки змін 

залишаються без 

уваги 

Три питання: 

Що змінювати? 

На що змінювати? 

Як зробити ці зміни 

можливими? 

Автори приходять до 

висновку, що 

потрібно визначити 

перешкоди на шляху 

бажаних результатів 

і розробити 

правильні засоби 

подолання їх 

27. 

США

, 

кінец

ь 90–

их 

років 

Сім 

ключових 

факторів 

успіху (Д. 

Ульріх) 

Д.Ульріх виділив 

ключові фактори успіху 

перетворень. Він 

пропонує враховувати 

їх і аналізувати перед 

початком програми 

змін (при плануванні) 

Модель пояснює 

динаміку того, що 

відбувається в 

організації під час 

реформ 

Модель орієнтована 

скоріше на проблеми, 

ніж на їх вирішення 

Анкета для 

робітників щодо 

змін 

Аналіз ключових 

факторів змін 

дозволяє більш 

детально усвідомити 

причини 

необхідності змін 

для підприємства 
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28. 

США

, 

2001 

Модель 

перетворен

ня бізнесу 

(Ф. Гуіяр, 

Дж. Келлі) 

Автори пропонують 

концептуальну схему, 

яку можуть 

використовувати 

менеджери при 

управлінні процесом 

організаційних змін 

Автори розглядають 

компанії як живих. 

Компанії народжуються, 

ростуть, хворіють, 

одужують, дорослішають і 

старіють, мислять, 

роблять вибір, вчаться, 

працюють і відчувають 

Неспеціалісту в 

області біології і 

фізіології важко 

судити, наскільки 

така модель 

природна і доречна 

Модель 

складається з 

«чотирьох R 

перетворення» 

(Reframe – 

рефреймінг, 

Restructure – 

реструктуризація, 

Revitalize – 

пожвавлення, 

Renew – 

оновлення) 

Автори вважають, 

що для біологічної 

корпорації секрет 

вічного життя 

полягає в здатності 

керувати одночасно 

перетворенням всіх 

своїх систем в 

єдиному прагненні 

до досягнення 

загальних цілей 

29. 

США

, 

2001 

Теорія 

радикалів 

(Д. 

Мейєрсон) 

Головна ціль – виявити 

які співробітники 

ставлять перед собою 

амбітні цілі, що 

виступають 

ініціаторами змін 

«знизу». Помірні 

радикали 

використовують 

великий спектр 

поведінкових стратегій, 

які автори об'єднали в 

чотири підходи 

Помірні радикали 

використовують вдалий 

збіг обставин в 

оперативній роботі і 

створюють умови для змін 

в довгостроковій 

перспективі 

Виявити помірних 

радикалів 

непросто, тому що 

вони 

використовують 

приховані типи 

лідерства, не 

виставляють себе 

напоказ і прагнуть 

більше до 

досягнення 

поставлених цілей, 

ніж слави, влади 

Чотири підходи: 

підривне 

самовираження, 

вербальне джиу–

джитсу, 

ситуативний підхід, 

стратегічні альянси 

Виявлення помірних 

радикалів серед 

усього персоналу 

дозволить 

здійснювати 

делегування 

повноважень при 

управлінні змінами 
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30. 

США

, 

2001 

Навчальна 

модель 

змін 

ADKAR 

(Д. Хайят) 

Активно займаючись 

перетвореннями 

організацій Д.Хайят 

основну причину 

невдач змін побачив в 

тому, що керівники 

управляють 

трансформацією 

організації, а не 

конкретних її 

працівників. Щоб 

виправити це упущення 

він запропонував 

модель ADKAR 

розроблену на основі 

досліджень великих 

проектів змін 

До великих плюсів моделі 

можна віднести: 

увага до двох напрямків 

при управлінні 

організаційними змінами: 

проекту впровадження і 

людському аспекту; 

акцент на тому, що зміна 

організації є зміна 

поведінки співробітників. 

 

Можна виділити 

два основних 

недоліки моделі 

ADKAR: 

– при управлінні 

змінами людини, на 

жаль, модель не 

надає таких 

широких 

можливостей, як 

гештальт–підхід; 

– упускати 

особливості 

людини в навчанні, 

описані в циклі 

навчання 

Проект 

впровадження 

повинен включати 

наступні стадії: 

визначення 

потреби бізнесу в 

змінах і 

можливості їх 

реалізації; 

визначення цілей і 

розробка плану 

перетворень; 

реалізація проекту 

змін; 

підтримка 

зміненого стану 

Модель дозволяє: 

визначити причини 

невдач змін; 

визначити кроки 

підвищення 

ефективності змін; 

діагностувати опір 

персоналу; 

розробляти план 

розвитку окремих 

співробітників 

31. 

2001 

Типологія 

К. 

Камерона і 

Р. Куінна 

Поряд з рівнями та 

елементами виділені 

типи організаційної 

культури. Одна з 

найпопулярніших 

типологій 

запропонована К. 

Камероном і Р. 

Квінном. В її основу 

покладено чотири 

групи критеріїв, що 

визначають цінності  

Організація робить акцент 

на довгостроковій вигоді 

вдосконалення 

особистості, надає 

значення високого 

ступеня згуртованості 

колективу і моральному 

клімату 

Стиль організації – 

жорстко проведена 

лінія на 

конкурентоспромо

ж–ність 

При цьому типі 

організаційної 

культури 

організація 

заохочує бригадну 

роботу, участь 

людей у бізнесі і 

злагода 

Модель поетапно 

пояснює процес 

управління змінами 

на підприємстві та 

надає детальні 

вказівки 

впровадження їх на 

практиці 
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32. 

2002 

Крива змін 

Дж.Д.Дака 

Процес змін включає в 

себе послідовність 

передбачуваних і 

керованих подій – 

динамічних фаз 

Організаційні зміни 

постають не у вигляді 

заздалегідь певній 

послідовності подій, а як 

динамічний процес 

Управління 

перетвореннями в 

будь–якій 

організації не 

зводиться 

виключно до 

роботи з 

людськими 

відносинами 

Три компонента: 

стратегія, 

реалізація, 

приборкання 

«монстра» 

Дж. Дак особливу 

увагу звертає на 

емоції, які 

супроводжують 

процес 

організаційних 

перетворень. 

Найкраще процес 

емоційних потрясінь 

можна 

проаналізувати, 

вивчивши 

розроблену карту 

«кривої змін» 

33. 

США

, 

2003 

Пошук 

справжніх 

переконань 

(Р. Кіган і 

Л. Лейхі) 

Описана теорія 

компетенцій, які 

необхідні для реалізації 

складних змін 

Необхідні такі якості: 

здатність розуміти 

перспективу різних 

зацікавлених осіб і 

працювати з ними; 

мислити системно; 

володіти емоційною 

усвідомленістю; 

поглиблювати мудрість 

шляхом роздумів і 

діалогів; брати участь в 

трансформаційному 

взаємодії 

Модель вичерпує 

альтернативні 

підходи до 

управління змінами 

Здібності та 

компетенції, що 

необхідні для 

реалізації змін на 

підприємстві 

Здібності, які нам 

необхідні, щоб 

впоратися з 

найскладнішими 

світовими 

завданнями, у нас 

вже є і тільки й 

чекають, коли ми 

почнемо їх 

розвивати 
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34. 

США

, 

2003 

Зміни 

через 

мислення 

(К. Прайс і 

Е. Лаусон) 

К. Прайс і Е. Лаусон 

запропонували 

типізація 

організаційних змін по 

трьом рівням 

Модель допоможе в 

майбутньому не 

розпорошувати зусилля і 

ресурси, і спрямувати їх 

на вирішення найбільш 

важливих завдань 

Перш ніж 

застосовувати 

модель, необхідно 

переконатись, що 

вичерпані всі інші 

можливості для 

досягнення 

поставлених перед 

організацією цілей 

Простий, середній 

та глибокий рівень 

організаційних змін 

Перед початком 

проведення змін 

необхідно зрозуміти, 

якого рівня 

складності 

перетворення 

чекають 

35. 

2003 

Чотири 

умови 

ефективни

х змін (К. 

Прайс, Е. 

Лаусон) 

У тому випадку, коли 

досягнуто порозуміння 

– прийдешні 

перетворення 

відносяться до самого 

глибокого рівня, слід 

врахувати чотири 

умови ефективних змін 

через способи 

мислення 

співробітників 

Лідери і думки груп 

формує світогляд 

працівників і служать 

прикладом для 

наслідування або 

способом змушення 

поводитися певним 

способом 

Співробітники 

повинні мати 

необхідні навички. У 

разі їх відсутності, 

організація повинна 

допомогти в 

навчанні, надати 

можливість обміну 

досвідом 

Чотири умови 

ефективних змін: 

переконлива історія 

причин і наслідків 

змін, посилення 

механізмів змін, 

здатність до нової 

поведінки, роль 

моделювання нової 

поведінки 

Кожна з умов 

виглядає незалежно і 

створюється спокуса 

реалізувати тільки ті, 

які виходить. Але 

коли мова йде про 

глибокому рівні 

змін, необхідне 

дотримання всіх 

чотирьох умов 

36. 

США

, 

2004 

Схеми змін 

в часі (Г. 

Мінцберг) 

Було проведено 

дослідження розвитку 

стратегічних процесів. 

Предметом вивчення 

стало визначення 

періодів трансформації 

організації і 

стабільності 

Влада належить 

висококваліфікованим 

фахівцям, а робота 

координується 

автоматично за рахунок 

професіоналізму 

співробітників 

Модель 

використовується 

для всіх організацій, 

крім довгожителів (у 

них відбувається 

неодноразове 

повторення кризи 

середнього віку) 

Виявлено чотири 

основні схеми: 

періодичні 

потрясіння, 

зрушення туди–

сюди, життєві 

цикли, регулярний 

прогрес 

Модель 

спостерігається в 

децентралізованих 

організаціях, де 

влада належить 

висококваліфіковани

м фахівцям, а робота 

координується  
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37. 

США

, 

2004 

Теорія 

навчання 

Дж. Колба, 

П. Сенге 

Модель виходить з 

того, що при 

отриманні індивідом 

інформації він звертає 

увагу і засвоює одні 

види інформації 

більшою мірою, ніж 

інші 

Дослідження цих вимірів 

показали, що незалежно 

від характеру проблеми, з 

якою стикається індивід, 

при її вивченні він, як 

правило, зберігає 

властивий йому стиль 

пізнання 

Самонавчальна 

організація 

з'являється тільки 

там, де людські 

ресурси і талант 

стають найбільш 

важливим 

фактором 

продуктивності і 

метою інвестицій 

Два виміри пізнання: 

збір інформації 

(конкретний досвід 

протиставляється тут 

абстрактної 

концептуалізації) і 

реакція на 

інформацію. 

Навчання = P + Q 

де Р – програмне 

навчання (читання 

книг, лекцій), а Q – 

навчання шляхом 

постановки питань 

Завдяки загальному 

баченню люди 

вчаться не тому, що 

їм так веліли, а 

тому, що їм цього 

хочеться 

38. 

США

, 

2004 

Модель 

здібностей 

компанії (К. 

Крістенсон, 

М. 

Овердорф) 

Організації, 

незалежно від людей, 

в ній працюють і 

інших ресурсів – 

володіють 

здібностями. 

 

Перш, ніж кидатися 

перетворювати 

організацію, менеджери 

повинні розуміти, з якими 

змінами їх організація 

здатна впоратися, а які їй 

не під силу 

Керівники 

намагаються 

підбирати 

кваліфікованих 

підлеглих, але це 

ще не свідчить про 

те, що їх спільна 

робота буде 

ефективною 

Три фактори, що 

визначають 

можливості 

підприємства до змін 

З ростом компанії 

зростає значення 

ролі цінностей в 

управлінні, тому 

що співробітники 

більш самостійні в 

ухваленні рішень. 

Основним 

показником 

хорошого 

менеджменту є те, 

наскільки 

вкоренилися в 

організації ясні, 

спільні цінності 
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39. 

2004 

Основні 

причини 

опору 

змінам (М. 

Армстронг) 

Модель виділяє такі 

основні причини 

опору змінам: 

неприйняття нового, 

економічний страх, 

незручність, 

невизначеність, 

символічний страх, 

загроза 

міжособистісних 

відносин, загроза 

статусу або 

кваліфікації 

Виділивши основні 

загрози та причини опору, 

модель М.Армстронга 

дозволяє зашкодити 

причини опору та 

подолати його 

Персонал з 

підозрою 

ставляться до того, 

що, як їм здається, 

негативно вплине 

на усталену 

положення, 

способи роботи або 

умови зайнятості. 

Вони бояться 

змінювати звичну 

обстановку 

Основні 

причини опору 

змінам 

Подолання опору 

персоналу змінами 

дозволить ефективно 

впровадити зміни на 

підприємстві 

40. 

Німеч

– 

чина, 

2004 

Модель 

«айсберг 

управління 

змінами» (Ф. 

Кругер) 

Більшість керівників 

при управлінні 

приділяють увагу 

видимої частини 

організації, забуваючи 

про те, що основні 

важелі не лежать на 

поверхні 

Модель охоплює усі ланки 

та рівні управління 

змінами 

Керуючи на 

верхньому рівні 

можна досягти 

тільки поверхневих 

результатів 

Верхня та нижня 

частина айсберга 

(поверхневе та 

глибинне 

управління) 

Реальні зміни 

вимагають глибинних 

змін в поведінці 

співробітників, їх 

цінності, зачіпаючи 

перерозподіл владних 

повноважень 

41. 

Росія, 

2006 

«Досліджен

ня–Дії» 

(О.Віханськ

ий, 

А.Наумов) 

В основі моделі 

управління змінами 

«Дослідження –Дії» 

лежить циклічна 

послідовність 

Модель дозволяє 

використовувати 

спеціальні навички 

діагностики організацій і 

мати «незамилений» 

погляд на існуючий стан 

речей 

Недолік даної 

моделі полягає у 

залученні 

додаткових 

фахівців до 

процесу змін 

Чотири етапи: 

дослідження, 

зворотній 

зв'язок, 

обговорення, дії 

(реалізація 

перших етапів) 

Під час дій контроль 

виконання і повторення 

циклу з досліджень 

повинні бути нормою. 

Оскільки зміни – 

процес 

непередбачуваний  
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42. 

Канад

а, 

2006 

Сім 

принципів 

успішного 

проведення 

змін (М. 

Фуллан, М. 

Майлз) 

М. Фуллан, М. Майлз 

виділяють сім 

напрямків розвитку 

думки і дій, 

необхідних для 

успішного проведення 

змін 

Модель вчить 

пристосовуватися до 

непередбачених ситуацій 

Не існує єдиного 

шляху для 

планового 

проведення змін, 

навпаки, є багато 

можливостей 

Змішана група 

(фахівці, 

менеджери, топ–

менеджери, 

консультанти, 

акціонери, 

клієнти) 

Проведення змін – це 

навчальний процес. Не 

варто думати, що 

процес проведення змін 

проходить так, як 

передбачалося 

43. 

США

, 

2007 

Модель 

типових 

ірраціональн

их помилок 

(К. Айкен, 

С. Келле) 

Описані типові 

помилки при 

дотриманні умов, що 

дозволяють 

підвищити 

ефективність 

управління змінами 

Практичне застосування 

моделі вимагає значного 

часу, але з іншого, надає 

енергію співробітникам 

для змін 

Менеджери 

підходять дуже 

раціонально до 

виконання завдань, 

а при цьому 

невербальні 

повідомлення, 

розподіл часу і сил 

залишаються за 

бортом уваги 

Дев'ять пасток, 

що заважають 

проведенню 

ефективних змін 

Навчаючись на досвіді 

відомих підприємств та 

враховуючи дев’ять 

пасток, описаних в 

моделі підприємство 

зможе ефективно 

управляти змінами 

44. 

Росія, 

2008 

Кадрова 

робота 

адаптивної 

системи (І. 

Адізес) 

Діяльність компанії в 

першу чергу залежить 

співробітників 

організації. Здатність 

підприємства 

своєчасно реагувати 

на вимоги часу можна 

сформувати  з огляду 

на його особливості 

Наданий детальний 

список якостей, якими 

повинен володіти 

ефективний менеджер 

змін 

Модель приділяє 

усю увагу лише 

менеджеру, 

ігноруючи інших 

учасників змін 

Менеджер змін – 

ключовий 

учасник 

управління 

змінами 

Як висновок, 

підприємство має 

менеджера, який від 

початку до кінця 

управляє процесом змін 
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45. 

2009 

Модель 

управління 

змінами 

тимчасових 

систем (М. 

Майлз) 

Тимчасова система – це 

середовище для 

проведення змін 

унікальними для даної 

організації 

характеристиками 

Встановлені терміни 

допомагають зосередити 

увагу і спрямувати 

зусилля, фізична і 

соціальна ізоляція 

звільняє від гальмувань 

«постійної системи» 

Брак у членів 

тимчасової системи 

потрібних навичок, 

інформації або 

влади для 

просування нових 

ідей 

Час, ізоляція, 

експериментува

ння з роллю, 

самоперевірка, 

статус, норми 

Обмежені в часі 

тимчасові системи 

можуть ігнорувати стан 

постійної системи, 

мобілізувати сили, 

розкривати 

комунікативні 

можливості, творчо 

знаходити 

альтернативи і 

врівноважувати 

структуру влади 

46. 

Росія, 

2009 

Теорія 

лінійних 

керівників 

(Т. Ларкін і 

С. Ларкін) 

Адміністративних 

керівників змін, 

відповідно до 

специфіки діяльності 

очолюваних ними 

колективів, 

підрозділяють на 

лінійних і 

функціональних 

Модель будується 

відповідно до етапів 

процесу управління. У неї 

входять складання 

поточних і перспективних 

планів роботи колективу, 

постановка конкретних 

завдань і визначення 

необхідних для їх 

виконання заходів 

Модель розглядає 

лише керівників 

змін, ігноруючи 

інших учасників 

команди змін на 

підприємстві 

Лінійні та 

функціональні 

керівники змін 

Модель дозволяє 

організувати  діяльність 

колективу в цілому і 

його підрозділів, 

планувати кадрове 

забезпечення, 

підбирати працівників, 

взаємодіяти з членами 

колективу, мотивувати  

47. 

Німеч

– 

чина, 

2009 

Типологія 

співробітн

иків (Ф. 

Кругер) 

Ф. Кругер 

запропонував 

інтуїтивно зрозумілу 

типологію 

співробітників для 

цілей управління 

змінами 

Модель допомагає 

визначити, хто в 

організації, в робочій 

групі до якого типу 

співробітників 

відноситься і що від них 

можна очікувати 

Перш ніж 

управляти змінами 

необхідно уявляти, 

яке це вплине на 

співробітників 

Чотири різні 

категорії: 

прихильники, 

потенційні 

прихильники, 

приховані 

противники 

Розуміння того, що в 

організації існують 

різні категорії людей з 

різними системами 

переконань і мають 

своє ставлення до зміни  



249 
 

Продовження таблиці  Г.1  

 

1 2 3 4 5 6 7 

48. 

2009 

Тридцять 

три 

гіпотези 

Джеймса 

О'Тула 

Джеймса О'Тул 

запропонував гіпотези, 

які необхідно 

враховувати 

підприємцю для 

управління змінами 

Гіпотези являються 

психологічним важелем 

для спонукання до змін 

Модель істотно 

обмежена в сфері 

свого застосування 

Тридцять три 

гіпотези 

Джеймса О'Тула 

Ознайомившись з 

гіпотезами, кожен 

працівник зможе 

переосмислити 

значення змін та їх роль 

49. 

США

, 

2009 

Фазова 

модель У. 

Бріджеса 

Автор розділяє 

організаційні зміни на 

два типу: заплановані 

зміни, заходи, які 

можна організувати і 

планово здійснити;  

перехід – 

психологічний процес, 

що полягає у відмові 

від стереотипів 

минулого поведінки і 

сприйнятті нового 

Перехід У. Бріджес 

розділив на три фази, що 

дозволяє більш детально 

запланувати процес 

впровадження змін 

Модель розглядає 

зміни, як процес, 

що враховує 

узгоджену роботу 

усіх учасників змін, 

але виключає інші 

варіанти 

Два типи 

організаційних 

змін 

Поняття переходу 

дозволяє більш глибоко 

усвідомити емоційну 

поведінку і 

психологічні проблеми 

співробітників в ході 

організаційних змін 

50. 

2010 

Стратегія 

залучення 

співробітн

иків (С. 

Скот, Д. 

Джаф) 

Головна ідея – немає 

необхідності витрачати 

зусилля на залучення і 

лояльність великої 

кількості працівників 

організації 

На початковому етапі 

організаційних змін 

необхідно тільки 5% 

членів організації в якості 

прихильників змін, щоб 

перетворення «пустили 

коріння» 

Не враховується 

стратегія 

управління опором 

співробітників 

змінам 

Типологія 

працівників: 

новатори, ранні 

послідовники, 

рання більшість, 

пізніша 

більшість, 

пізні 

послідовники, 

зубри 

Підтримуючи зміни, 

через якийсь час інші 

співробітники 

приймуть зміни, 

потрібно тільки дати їм 

період для 

переосмислення і 

адаптації 
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51. 

Росія, 

2011 

Вплив 

гіпогенних і 

гіпергенних 

систем (Л. 

Єрмоленко) 

Л.І. Єрмоленко вважає, 

що готовність 

підприємства до зміни 

визначається 

гіпергенними 

(зовнішніми) і 

гіпогенних 

(внутрішніми) 

системами впливу на 

підприємство, «оскільки 

саме вони викликають 

процес усвідомлення 

необхідності здійснення 

трансформації системи» 

Перевагою 

дослідження 

Єрмоленко є 

системний погляд на 

готовність до 

організаційних змін. 

Він виходить з 

розуміння організації 

як відкритої системи 

Недоліком є 

громіздкість і 

трудомісткість, 

велика кількість 

неранжірованних 

чинників та деяка 

незавершеність 

роботи, яка 

проявляється в 

невизначеному 

кількості факторів 

Гіпергенні системи: 

економічна, 

політична, соціальна, 

екологічна, 

технологічна, 

регіональна, галузева і 

система 

стейкхолдерів. 

Гіпогенні: фінансова, 

кадрова, виробнича, 

інноваційна, 

маркетингова, 

інформаційна, 

управлінська 

Головний 

результат моделі 

– по кожній з 

систем вона 

пропонує набір 

показників 

52. 

США

, 

2013 

Зміни як 

віруси (М. 

Гладуелл) 

Три принципи вірусів: 

1. заразність, 

2. факт, що незначні 

причини мають 

масштабні наслідки, 

3. зміни відбуваються не 

поступово, а в якийсь 

переломний момент 

 

Переломний момент – 

найважливіший, тому 

що він надає логіку 

першим двом і 

дозволяє 

проаналізувати, чому 

зміни в сучасному 

світі відбуваються 

саме таким чином 

Суть теорії: будь–що 

стало популярним 

явище (інформація, 

товар і т. д.) – це 

вірус, який 

поширюється за 

законами епідемії та 

не підлягає 

управлінню 

Три принципи вірусів 

змін 

Теорія дозволяє 

відповісти на такі 

питання: 

Від чого залежить 

такий дивний 

стрибок в 

популярності? 

Чи можна якось 

керувати цим? 

53. 

США 

Чотирьохфаз

на модель 

індивідуальн

их змін 

Пропонована модель 

описує процес 

індивідуальних змін. 

Модель розглядає зміну, 

як процес, що 

складається з 4 стадій 

Вона дуже зручна, 

тому що візуальна та 

має графічну 

інтерпретацію 

Модель 

зосереджується 

лише на 

взаємовідносинах 

«менеджер–

співробітник» 

Чотири стадії: 

заперечення, опір, 

розвідка, 

прихильність 

Модель дає чітку 

інструкцію до дій, 

аналізує помилки 

та успіхи, що 

можуть 

виникнути  
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1 2 3 4 5 6 7 

54. 

США 

Модель 

узгодження 

Д. Надлера і 

М. Тушмана 

Організація – це система, 

яка споживає потужності 

з внутрішніх і зовнішніх 

джерел (стратегія, 

ресурси, середа) і 

перетворює їх в продукти 

Функціонування 

системи на трьох 

рівнях: 

індивідуальному, 

груповому та 

загальному 

Підсистеми, що 

залишились без 

зміни намагаються 

повернути зміни в 

попередній стан 

Персонал, навички, 

системи, 

стиль керівництва і 

культура стратегія, 

структура 

Модель надає 

можливість 

проаналізувати процес 

зміни таким чином, 

щоб місце 

перспективних 

відповідей зайняли 

роздуми про необхідні 

для конкретної 

організації діях 

55. 

США 

Теорія «Е» 

та «О» 

(М.Бір, 

Н.Нофіа) 

Теорія Е – зміни 

відбуваються зверху. 

Акціонерна вартість є 

мірилом успіху змін. 

Такий підхід зазвичай 

включає економічні 

стимули, скорочення, 

реструктуризації. Теорія 

О вважає, що дотримання 

виключно вартості акцій 

може нашкодити 

організації 

Спосіб об'єднання 

теорій на практиці – 

послідовність їх 

застосування (коли 

спочатку 

використовується одна, 

а потім інша) 

Автори ідеї 

припускають, що 

близько 70% всіх 

ініціатив щодо змін 

зазнають невдачі. 

Причиною більшості 

цих невдач є 

поспішні зміни, коли 

менеджери 

занурюються в купу 

ініціатив 

Теорія Е – змінюватися в 

залежності від 

Економічних цінностей; 

теорія О – зміни, 

засновані на 

Організаційних 

можливостей 

Більшість компаній, 

які вивчалися, 

використовували 

поєднання того й 

іншого. Але занадто 

часто, менеджери 

намагаються 

застосувати теорій E і 

O в тандемі без 

рішення властивою 

напруженості між 

підходами 

56. 

США 

Модель змін 

«EASIER» 

Дана модель 

використовується для 

аналізу стратегії, вона 

застосовується в ситуації 

будь–якої складності, 

пов'язаної зі змінами 

Всі елементи 

взаємопов'язані один з 

одним, що і пояснюють 

поєднуючи їх лінії 

В моделі не 

враховуються 

протистояння і 

проблеми, які 

можуть заважати 

процесу змін 

Компоненти: Envisioning 

– створення бачення; 

Activating – активація; 

Supporting – підтримка; 

Implementing – 

впровадження; 

Ensuring–забезпечення; 

Recognizing – схвалення, 

визнання 

Значення моделі – 

сукупність процесів і 

інструментів, що 

застосовуються до 

проблем і 

можливостей бізнесу з 

метою розробки та 

застосування 

технічного рішення  
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ДОДАТОК Д 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ ПРОЦЕСНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ  

Таблиця Д.1 – Порівняння процесних моделей управління змінами (джерело: систематизовано автором на підставі 

[158-160]) 

Автор Етапи управління змінами Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

М. Мескон, М. 

Альберт, Ф. 

Хедоури 

Етап планування, організування, мотивування 

та контролювання змін, які об’єднані 

зв’язуючими процесами комунікації та 

прийняття рішення 

Керівництво розглядається як 

самостійна діяльність з метою впливу 

на конкретних працівників та групи 

працівників таким чином, щоб вони 

працювали в напрямі досягнення цілей 

Слабке делегування повноважень, 

недостатня компетентність команди 

управління змінами 

Л.Грейнер 

1. Тиск і спонукання;  2.Посередництво та 

переорієнтація уваги; 3.Діагностика і 

визначення конкретних проблем – 

усвідомлення; 4. Вирішення проблеми та 

забезпечення зобов’язання щодо виконання 

нового курсу; 5. Експеримент і виявлення;  

6. Підкріплення і згода 

Залучення зовнішнього консультанта 

чи співробітників як 

посередників,ефективне мотивування 

персоналу 

Недостатньо розвитий зв'язок 

«згори донизу» 

 

Г.В. Осовська, 

О.А. 

Осовський 

Процес управління розглядають як 

послідовність функцій, а саме: планування; 

організація; мотивація; контроль; 

регулювання, які об’єднані зв’язуючими 

процесами комунікації і прийняття рішення 

Відображаються не тільки 

управлінські технології, але й 

елементи корпоративної культури та 

організаційного клімату 

Описує не розвиток організації, а 

трансформацію з часом її системи 

управління, що є важливим 

обмеженням моделі 

В.В. Стадник, 

М.А. Йохна 

Управління змінами, на думку науковців – 

послідовність функцій планування, 

організування, мотивування, контролювання 

Розглядають управління як вид 

діяльності, змістом якої є 

цілеспрямований вплив на працівників 

організації з метою координування їх 

дій для досягнення поставлених перед 

організацією цілей 

За рахунок розширення 

повноважень керівників нижчих 

рівнів управління та залучення 

значної кількості працівників до 

управління в процесі 

запровадження змін 
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1 2 3 4 

Дж.Коттер 

1) Визнання невідкладності запровадження змін; 

2) формування впливової команди 

реформаторів; 3) формування загального 

бачення з метою підвищення активності 

працівників; 4) розповсюдження нового бачення 

на підприємстві; 5) створення умов для його 

реалізації; 6) планування та досягнення перших 

результатів; 7) закріплення досягнень та 

розширення організаційних перетворень; 8) 

інституціалізація нових підходів  

 

Ця модель є простою у розумінні та 

доступною для працівників усіх ланок 

Як тільки розпочато процес, 

доволі складно змінити його 

напрямок. Крім цього, у моделі, 

побудованій “згори донизу”, не 

враховано важливості зворотного 

зв’язку 

П.М. Сенге, 

А. Клейнер, 

Ш. Робертс 

 

Зазначають, що процес управління змінами 

містить етапи: постановка задач та 

формулювання цілей змін; створення програми 

змін та інвестування в неї; формування 

ініціативної групи; залучення через неформальні 

зв’язки нових учасників; навчання 

співробітників, що відкриває шлях до реалізації 

змін; експериментальне впровадження змін; 

впровадження та підтримка змін 

Основна рухома сила змін – стратегія, 

орієнтована на навчання. 

Таке розуміння процесу управління 

змінами є найповнішим та сучасним з 

огляду на теперішні тенденції розвитку 

інтелектуального капіталу як основної 

складової будь–яких рішень, що 

приймаються на підприємстві 

Такий процес управління 

змінами є матеріально затратним 

та недоступний для багатьох 

підприємств малого та 

середнього бізнесу 

 

 

 

 

П. Друкер 

 

На думку науковця, управління змінами – це 

процес, що містить етапи: планування змін; 

вироблення політики змін; ініціювання змін; 

реалізація пілотного проекту: визначення 

ризиків та додаткових можливостей від 

запровадження змін; запровадження змін; 

забезпечення рівноваги між змінами та 

стабільністю на основі системи винагород, 

взаємовідносин з партнерами та внутрішньо 

організаційних відносин 

Управління на основі цілей є 

передумовою функціонування 

комунікацій, визначення працівниками 

своєї ролі у впровадженні змін та 

виявлення розходжень між думками 

керівника та підлеглих з приводу 

необхідності конкретних змін 

Розглядає управління змінами 

лише з точки зору поставлених 

цілей і самоконтролю, що 

ґрунтується на концепції 

людської діяльності, поведінки 

та мотивування 
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1 2 3 4 

 

 

М. Мескон, 

А. Майкл, 

Х. Франклин 

 

1) Керівництво повинно помітити вже найперші 

показники й слабкі сигнали, що свідчитимуть про 

початок змін, потім проінформувати про це персонал. 

2) Вимагає управлінських та лідерських здібностей. 

Чим більше людей уважає, що зміни необхідні, тим 

легше процес управління змінами. 3) Обираємо певні 

зміни серед можливих.4) Відбудуться організаційні 

зміни, нову систему буде втілено в життя. 

5) Виробництву надається підтримка з метою 

пристосування його до нової стратегії, що виникла в 

результаті реалізації організаційних змін. 6) 

Досягнення результату та оновлення структури 

підприємства в цілому 

Якщо кожному з наведених етапів 

приділяють достатньо уваги, 

керівництво організації 

компетентне у виконанні 

обов’язків, що накладає на нього 

кожен етап, зміни переносяться не 

так болісно і сприяють успішному 

розвитку підприємства в цілому 

Якщо ці шість етапів ігнорують 

або неправильно трактують, то 

зміни відбуваються самоплинно, 

що призводить до небажаних 

наслідків 

А.П. 

Міщенко, 

В.А. 

Погребняк 

 

Управління змінами на підприємстві складається з 

таких операцій: 

1. Виявлення причин зміни. На цьому етапі необхідно 

визначити базові причини проведення змін. 2. 

Виявлення рівня зміни стратегічних цілей. 3. Вибір 

методології змін. 4. Організація процесів змін. 5. 

Оцінка ефективності проведених змін 

Цей механізм управління змінами 

дозволяє формувати стратегію 

розвитку підприємства та 

відображати зміни процесів і 

об’єктів бізнес–середовища на всіх 

етапах його життєвого циклу з 

урахуванням усіх факторів і 

причин змін 

Управління змінами буде 

ефективним лише в тому 

випадку, коли обраний механізм 

забезпечить досягнення 

корпоративних цілей завдяки 

процесам, збудованим 

оптимально і відповідно до 

структури підприємства 
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ДОДАТОК Е 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЗА 2012–2018 Р.Р. 

 

Таблиця Е.1 – Фінансовий аналіз підприємств виноробної промисловості (джерело: розраховано автором на підставі 

фінансових звітностей підприємств)  

Показник Підприємство 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

н
ез

ал
еж

н
о

ст
і 

ПрАТ «Болградський 

виноробний завод» 
0,06 0,23 0,35 0,30 0,65 0,63 0,58 

ПрАТ «Ізмаїльський виноробний 

завод» 
0,16 0,24 0,15 0,64 0,06 0,06 0,14 

ТОВ «Шабо» 0,06 1,16 1,47 1,05 1,44 1,27 1,37 

ПрАТ «Виноградар» 0,35 0,36 0,30 0,30 0,39 0,41 0,42 

ПрАТ «Харчовик» 0,21 0,20 0,23 0,20 0,09 0,11 0,20 

ПрАТ «Діоніс» 0,99 0,98 0,95 0,99 0,99 0,99 0,99 

ТОВ «Таїрове» 0,26 0,18 0,18 0,13 0,09 0,11 0,26 

ТОВ «Виноробний завод 

Янтарний» 
0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,98 0,96 

ПрАТ «Одеський завод 

шампанських вин» 
0,30 0,91 0,91 0,72 0,23 0,09 0,30 

ТОВ «Дунайський» 0,76 0,68 0,67 0,63 0,32 0,29 0,76 

ПАТ «Князя Трубецького» 0,75 0,34 0,64 0,73 0,77 0,62 0,75 

ПрАТ «Одесавинпром» 0,11 0,06 0,07 0,34 0,51 0,21 0,11 

ПрАТ «Артвайнері» 0,39 0,36 0,38 0,40 0,42 0,41 0,39 

ПрАТ «Коблево» 0,42 0,44 0,45 0,36 0,41 0,57 0,42 

ПрАТ «Одеський коньячний 

завод» 
0,20 0,22 0,23 0,21 0,19 0,16 0,20 
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К
о
еф

іц
іє

н
т 

ф
ін

ан
со

в
о

ї 
ст

ій
к
о

ст
і 

                 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

ф
ін

ан
со

в
о

ї 
ст

ій
к
о

ст
і 

                 

ПрАТ «Болградський 

виноробний завод» 
0,36 0,41 0,63 0,52 0,98 0,65 0,41 

ПрАТ «Ізмаїльський виноробний 

завод» 
0,19 0,43 0,15 0,64 0,06 0,06 0,43 

ТОВ «Шабо» 0,95 1,39 1,67 1,17 1,59 1,39 1,39 

ПрАТ «Виноградар» 0,35 0,38 0,32 0,30 0,39 0,41 0,38 

ПрАТ «Харчовик» 0,22 0,45 0,44 0,36 0,15 0,17 0,45 

ПрАТ «Діоніс» 0,99 0,98 0,95 0,99 0,99 0,99 0,99 

ТОВ «Таїрове» 0,26 0,18 0,18 0,13 0,09 0,11 0,13 

ТОВ «Виноробний завод 

Янтарний» 
0,50 0,81 0,45 0,72 0,93 0,20 0,72 

ПрАТ «Одеський завод 

шампанських вин» 
0,30 0,91 0,91 0,72 0,23 0,09 0,72 

ТОВ «Дунайський» 0,76 0,68 0,67 0,63 0,32 0,29 0,63 

ПАТ «Князя Трубецького» 0,80 0,34 0,64 0,73 0,94 0,86 0,73 

ПрАТ «Одесавинпром» 0,11 0,45 0,46 0,56 0,51 0,21 0,56 

ПрАТ «Артвайнері» 0,39 0,36 0,38 0,40 0,42 0,41 0,40 

ПрАТ «Коблево» 0,42 0,44 0,45 0,36 0,41 0,57 0,36 

ПрАТ «Одеський коньячний 

завод» 
0,65 0,71 0,72 0,72 0,65 0,61 0,72 

К
о

еф
іц

іє
н

т 

ф
ін

ан
со

в
о
ї 

ст
аб

іл
ь
н

о
ст

і ПрАТ «Болградський 

виноробний завод» 
0,06 0,31 0,26 0,23 0,39 0,36 0,31 

ПрАТ «Ізмаїльський виноробний 

завод» 
0,19 0,32 0,17 0,07 0,07 0,07 0,32 

ТОВ «Шабо» 0,43 0,40 0,60 0,51 0,59 0,56 0,40 
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ПрАТ «Харчовик» 0,26 0,25 0,29 0,25 0,10 0,13 0,25 

ПрАТ «Діоніс» 0,95 0,99 1,90 1,99 0,99 1,93 1,99 

ТОВ «Таїрове» 0,34 0,22 0,21 0,16 0,11 0,13 0,21 

ТОВ «Виноробний завод 

Янтарний» 

3,07 2,73 2,96 3,30 3,99 7,20 2,96 

ПрАТ «Одеський завод 

шампанських вин» 

0,43 1,03 1,30 2,53 0,30 0,11 1,30 

ТОВ «Дунайський» 3,21 2,11 2,06 1,69 0,48 0,41 2,06 

ПАТ «Князя Трубецького» 3,03 0,50 1,92 2,76 3,31 1,62 1,92 

ПрАТ «Одесавинпром» 0,12 0,06 0,08 0,26 0,34 0,18 0,08 

ПрАТ «Артвайнері» 0,65 0,56 0,62 0,67 0,71 0,70 0,67 

ПрАТ «Коблево» 0,77 0,79 0,82 0,57 0,69 1,35 0,57 

ПрАТ «Одеський коньячний 

завод» 

0,26 0,29 0,29 0,26 0,23 0,20 0,25 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

ін
в
ес

ту
в
ан

н
я
 

ПрАТ «Болградський 

виноробний завод» 

0,43 4,88 10,20 3,87 5,50 5,60 0,43 

ПрАТ «Ізмаїльський виноробний 

завод» 

0,46 0,65 0,54 0,30 0,32 0,34 0,46 

ТОВ «Шабо» 1,06 1,65 2,41 2,45 2,81 2,82 1,06 

ПрАТ «Виноградар» 0,95 1,06 1,15 0,98 1,14 1,37 0,98 

ПрАТ «Харчовик» 1,37 1,06 1,28 1,56 1,79 1,96 1,56 

ПрАТ «Діоніс» 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

ТОВ «Таїрове» 0,26 0,18 0,18 0,13 0,10 0,11 0,18 

ТОВ «Виноробний завод 

Янтарний» 

3,60 3,16 3,17 3,22 2,92 3,24 3,16 
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Продовження таблиці  Е.1  

 

 ПрАТ «Одеський завод 

шампанських вин» 

0,99 1,23 2,92 2,39 0,86 0,52 0,86 

ТОВ «Дунайський» 1,37 1,26 1,17 1,18 0,48 0,65 0,48 

ПАТ «Князя Трубецького» 1,37 1,06 1,70 1,60 1,72 1,31 1,72 

ПрАТ «Одесавинпром» 0,50 0,24 0,26 1,32 2,20 1,35 0,24 

ПрАТ «Артвайнері» 1,35 1,18 1,28 1,35 1,55 1,78 1,18 

ПрАТ «Коблево» 1,01 1,12 1,19 0,94 1,26 2,14 1,12 

ПрАТ «Одеський коньячний 

завод» 

1,71 1,79 1,66 1,28 1,32 1,35 1,79 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

п
р
о

гн
о
зу

 б
ан

к
р

у
тс

тв
а
 

ПрАТ «Болградський 

виноробний завод» 

0,13 0,36 0,10 0,16 0,43 0,53 0,36 

ПрАТ «Ізмаїльський виноробний 

завод» 

0,18 0,06 0,12 0,15 0,14 0,12 0,06 

ТОВ «Шабо» 0,23 0,65 0,88 0,35 0,79 0,59 0,65 

ПрАТ «Виноградар» 0,29 0,30 0,06 0,01 0,05 0,11 0,01 

ПрАТ «Харчовик» 0,07 0,26 0,26 0,23 0,09 0,12 0,23 

ПрАТ «Діоніс» 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 

ТОВ «Таїрове» 0,13 0,10 0,12 0,08 0,07 0,06 0,07 

ТОВ «Виноробний завод 

Янтарний» 

0,60 0,68 0,68 0,68 0,66 0,64 0,66 

ПрАТ «Одеський завод 

шампанських вин» 

0,39 0,19 0,22 0,02 0,50 0,71 0,50 

ТОВ «Дунайський» 0,32 0,25 0,09 0,09 0,36 0,16 0,16 

ПАТ «Князя Трубецького» 0,25 0,02 0,29 0,28 0,49 0,38 0,38 
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Продовження таблиці  Е.1 

 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

л
ік

в
ід

н
о

с
ті

 

ПрАТ «Одесавинпром» 0,11 0,22 0,19 0,39 0,75 0,38 0,38 

ПрАТ «Артвайнері» 0,10 0,05 0,08 0,10 0,15 0,18 0,08 

ПрАТ «Коблево» 0,03 0,05 0,07 0,02 0,09 0,31 0,07 

ПрАТ «Одеський коньячний 

завод» 

0,50 0,58 0,62 0,56 0,51 0,49 0,62 

ПрАТ «Болградський 

виноробний завод» 

1,17 1,61 0,91 0,86 0,67 2,52 0,86 

ПрАТ «Ізмаїльський виноробний 

завод» 

0,54 1,10 0,85 0,84 0,85 0,87 0,84 

ТОВ «Шабо» 0,20 0,15 0,17 0,30 0,21 0,26 0,30 

ПрАТ «Виноградар» 1,85 1,84 1,08 1,02 1,08 1,19 1,08 

ПрАТ «Харчовик» 1,09 1,47 1,47 1,37 1,12 1,14 1,12 

ПрАТ «Діоніс» 0,80 1,09 0,95 0,92 0,95 0,88 0,95 

ТОВ «Таїрове» 1,17 1,13 1,15 1,09 1,08 1,06 1,08 

ТОВ «Виноробний завод 

Янтарний» 

6,72 4,32 5,17 4,21 4,26 4,75 6,72 

ПрАТ «Одеський завод 

шампанських вин» 

2,32 0,78 0,75 0,98 3,16 3,86 2,32 

ТОВ «Дунайський» 3,56 2,13 1,29 1,26 0,47 0,78 3,56 

ПАТ «Князя Трубецького» 2,29 1,04 1,89 2,04 9,40 3,67 2,29 

ПрАТ «Одесавинпром» 0,87 1,40 1,35 0,66 0,51 0,69 0,66 

ПрАТ «Артвайнері» 1,17 1,09 1,13 1,17 1,25 1,31 1,17 

ПрАТ «Коблево» 1,05 1,09 1,13 0,96 1,14 1,72 0,96 

ПрАТ «Одеський коньячний 

завод» 

2,46 2,97 3,56 2,99 2,45 2,24 2,45 
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Продовження таблиці  Е.1  

 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

о
б

о
р

о
тн

о
ст

і 
в
л
ас

н
о

го
 к

ап
іт

ал
у

 

ПрАТ «Болградський 

виноробний завод» 

2,92 0,81 1,13 2,64 0,65 0,60 0,65 

ПрАТ «Ізмаїльський виноробний 

завод» 

6,40 2,23 1,75 6,66 5,85 7,65 5,85 

ТОВ «Шабо» 0,75 0,41 1,08 0,06 0,18 0,30 0,18 

ПрАТ «Виноградар» 1,21 1,08 0,58 2,12 1,54 1,58 1,54 

ПрАТ «Харчовик» 5,07 4,68 6,13 10,0 14,15 10,34 4,68 

ПрАТ «Діоніс» 0,11 0,44 0,62 0,03 0,05 0,04 0,44 

ТОВ «Таїрове» 1,75 1,83 1,88 1,86 1,83 1,21 1,83 

ТОВ «Виноробний завод 

Янтарний» 

0,66 0,57 0,35 0,48 0,70 0,93 0,57 

ПрАТ «Одеський завод 

шампанських вин» 

3,44 0,61 0,45 1,07 3,92 7,58 0,61 

ТОВ «Дунайський» 0,34 0,57 0,39 0,47 2,04 2,75 0,34 

ПАТ «Князя Трубецького» 0,15 0,32 0,09 0,67 0,67 0,76 0,15 

ПрАТ «Одесавинпром» 1,09 1,55 1,31 1,55 1,59 1,03 1,09 

ПрАТ «Артвайнері» 2,55 1,85 1,69 1,50 1,00 1,27 2,55 

ПрАТ «Коблево» 2,64 1,89 2,15 3,45 3,18 2,10 2,64 

ПрАТ «Одеський коньячний 

завод» 

2,45 2,01 1,52 3,07 3,09 4,44 3,09 
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Продовження таблиці  Е.1 

 

 ПрАТ «Виноградар» 1,70 1,96 2,87 2,40 1,89 2,36 1,96 

ПрАТ «Харчовик» 5,57 4,24 4,70 6,76 18,00 16,9 4,24 

ПрАТ «Діоніс» 0,04 0,03 0,04 0,01 0,03 0,02 0,04 

ТОВ «Таїрове» 1,18 1,24 1,65 3,08 3,91 1,78 1,65 

ТОВ «Виноробний завод 

Янтарний» 

2,28 2,30 2,31 2,30 2,05 2,14 2,31 

ПрАТ «Одеський завод 

шампанських вин» 

2,29 2,54 2,21 2,34 2,80 4,32 2,21 

ТОВ «Дунайський» 0,79 0,86 0,74 0,88 0,47 1,24 0,74 

ПАТ «Князя Трубецького» 0,82 2,15 1,67 1,19 1,24 1,11 1,67 

ПрАТ «Одесавинпром» 3,59 3,36 2,72 2,83 3,27 3,23 2,72 

ПрАТ «Артвайнері» 2,41 2,28 2,35 2,35 2,73 3,32 2,35 

ПрАТ «Коблево» 1,38 1,54 1,64 1,61 2,09 2,72 1,64 

ПрАТ «Одеський коньячний 

завод» 

7,13 7,07 6,32 5,17 6,15 7,22 6,32 

 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

і 

к
ап

іт
ал

у
 

ПрАТ «Болградський 

виноробний завод» 

3,32 0,22 0,38 0,27 0,05 0,02 3,32 

ПрАТ «Ізмаїльський виноробний 

завод» 

0,24 0,03 0,01 0,04 0,03 0,03 0,24 

ТОВ «Шабо» 0,47 0,41 0,13 0,12 0,10 0,08 0,47 

ПрАТ «Виноградар» 0,04 0,04 0,02 0,13 0,11 0,09 0,04 

ПрАТ «Харчовик» 0,15 0,09 0,17 0,21 0,14 0,08 0,14 

ПрАТ «Діоніс» 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТОВ «Таїрове» 0,03 0,24 0,26 0,13 0,23 0,16 0,23 
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Продовження таблиці  Е.1  

 

 ТОВ «Виноробний завод Янтарний» 0,11 0,03 0,10 0,00 0,04 0,05 0,04 

ПрАТ «Одеський завод шампанських 

вин» 

0,51 0,21 0,23 0,15 0,62 0,18 0,15 

ТОВ «Дунайський» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,31 0,00 

ПАТ «Князя Трубецького» 0,13 0,28 0,09 0,18 0,06 0,14 0,18 

ПрАТ «Одесавинпром» 0,48 0,25 0,00 0,69 0,27 0,17 0,25 

ПрАТ «Артвайнері» 0,06 0,11 0,05 0,03 0,03 0,24 0,11 

ПрАТ «Коблево» 0,07 0,07 0,13 0,35 0,48 0,12 0,07 

ПрАТ «Одеський коньячний завод» 0,04 0,01 0,15 0,08 0,01 0,04 0,15 

Ф
о
н

д
о
в
ід

д
ач

а 
 

ПрАТ «Болградський виноробний 

завод» 

1,43 4,87 12,20 10,40 3,67 3,39 12,20 

ПрАТ «Ізмаїльський виноробний 

завод» 

3,54 1,72 0,95 2,01 1,86 2,60 0,95 

ТОВ «Шабо» 1,02 0,85 1,33 0,17 0,61 1,03 0,17 

ПрАТ «Виноградар» 2,98 3,41 0,77 3,11 1,88 2,34 3,11 

ПрАТ «Харчовик» 7,91 5,42 7,88 15,59 28,6 21,3 5,42 

ПрАТ «Діоніс» 0,55 0,44 0,62 0,03 0,05 0,04 0,44 

ТОВ «Таїрове» 3,41 2,26 3,06 4,05 8,19 2,67 2,26 

ТОВ «Виноробний завод Янтарний» 3,23 4,10 2,18 2,28 4,56 4,13 2,28 

ПрАТ «Одеський завод шампанських 

вин» 

4,47 2,50 1,59 2,71 3,74 4,24 2,71 

ТОВ «Дунайський» 0,88 1,41 0,86 1,05 1,80 3,30 1,05 

ПАТ «Князя Трубецького» 0,24 0,43 0,22 1,33 1,43 1,24 0,24 

ПрАТ «Одесавинпром» 1,58 1,48 1,42 2,94 2,38 1,53 1,58 

ПрАТ «Артвайнері» 2,81 2,26 1,33 2,14 2,86 2,42 2,81 

ПрАТ «Коблево» 4,82 4,80 5,68 4,06 4,72 5,54 4,06 

ПрАТ «Одеський коньячний завод» 5,22 4,60 3,96 6,15 4,74 6,35 6,15 
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ДОДАТОК Ж 

АНКЕТА ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ ДО ЗМІН НА ВИНОРОБНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Таблиця Ж.1 – Анкета оцінки готовності до змін (джерело: власна розробка 

автора) 

Питання Відповідь 

1 2 

1. Чи завжди Вас цікавлять зміни та 

експерименти в діяльності підприємства? 

Так 

Ні 

Не впевнен(а)(–ний) 

2. Скільки разів Ви пробували 

застосовувати зміни у своїй роботі? 

Неодноразово 

Декілька разів 

Жодного разу 

3. Якими ознаками готовності до змін Ви 

володієте? 

Прагнення впізнати нове 

Бажання експериментувати 

Креативність 

Попередній досвід 

4. Чим для Вас  привабливі зміни? 

Виберіть  одну відповідь. 

 

Розвиває інтерес до діяльності 

Дає можливість проявити  

власний потенціал 

Вдосконалює професіональну 

майстерність 

Дає можливість запроваджувати  

нові  методи  і форми роботи 

Бажання дізнатись щось нове 

Інше_________ 

5. Якими діагностичними методами Ви 

володієте вільно? Виберіть всі можливі 

варіанти відповідей. 

Опитування 

Бесіда 

Анкетування 

Спостереження 

Інтерв’ювання  

Аналіз документів 

Експеримент 

Кількісне оброблення результатів 

6. Які  інноваційні технології Ви могли б  

застосовувати за сприятливих умов? 

Виберіть не більше двох варіантів 

відповідей. 

Проектні  технології 

Інтегровану роботу 

Випереджувальна робота 

Особистісно орієнтоване навчання 

Інше_______ 
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Продовження таблиці  Ж.1  

 

1 2 

7. Оберіть основну причину неприйняття  

проектів змін? 

Не знаю, які будуть наслідки змін 

не хочу змінювати власний стиль 

роботи 

Будь які нововведення не стільки 

сприятимуть розв’язанню 

проблем, скільки примножать їхнє  

число 

Упровадження інновацій суттєво 

впливає на інтенсифікацію праці, 

зростання навантаження на мене 

Не вважаю за доцільне витрачати 

час на перенавчання 

Мені ніколи цим займатись 

Вважаю  будь–які нововведення  

тимчасовим, швидкоплинним 

явищем 

Не можу зорієнтуватися в 

інформаційному потоці, не знаю з 

чого почати 

Інші причини_____ 

8. Які зміни впроваджуються на Вашому 

підприємстві? 

Організаційні інновації 

Інновації продукції та послуг 

Технологічні інновації  

Інші________ 

9. Де  Ви  останнім час отримували 

інформацію про зміни? 

На курсах підвищення 

кваліфікації 

На семінарах 

На засіданнях підприємства 

Із преси, з Інтернету 

Інше______ 

10. Що Ви вважаєте головною складовою 

успіху підприємства? 

 

Впевненість в собі керівника 

Чітке бачення мети підприємства 

Самостійно поставлена мета 

кожного працівника окремо 

Наполегливість персоналу 

Пошук і внесення новизни 

Сприятливий клімат в колективі 

Інше______ 
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ДОДАТОК К 

ЗВІТ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО 

ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
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ДОДАТОК Л 

ПЕРЕЛІК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ СТАНОМ НА 31.05.2018 Р. 

Додаток до листа №07–11/115–19 від 08.02.2019 

Код 

ЄДРПОУ 
НАЗВА 

Поштовий 

індекс  

Фактична адреса 

підприємства  
 Телефони Електронна адреса ПІБ керівника 

Вид 

діяльності 

(фактичний) 

411938 ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"БОЛГРАДСЬКИЙ 

ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" 

68702 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

БОЛГРАДСЬКИЙ Р–Н, 

М.БОЛГРАД, 

ВУЛ.БОЛГАРСЬКИХ 

ОПОЛЧЕНЦІВ, БУД. 99 

(04846) 42487 lilyaadam@gmail.com     

s.mivshuk@gmail.com 

КУРДОВ 

СТЕПАН 

ІВАНОВИЧ 

11.02 

412033 ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ 

ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" 

68640 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

М.ІЗМАЇЛ, ВУЛ. 

ГАГАРІНА, БУД. 44 

(04841) 53350 

(04841) 25524 

vinoizm@gmail.com МИХАЙЛОВ 

ВАСИЛЬ 

ГЕОРГІЙОВИЧ 

11.02 

413143 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ШАМПАНЬ УКРАЇНИ" 

68454 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

АРЦИЗЬКИЙ Р–Н, 

С.НАДЕЖДІВКА, 

ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУД. 

75 

(04845) 36032 

(04845) 54310 

shampan_arziz@meta.ua          

shampan–ukr@meta.ua  

ДЕРМЕНЖИ 

АФАНАСІЙ 

ЗІНОВІЙОВИЧ 

11.02 

13911074 ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ВИНОГРАДАР" 

68800 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

РЕНІЙСЬКИЙ Р–Н, 

М.РЕНІ, 

ВУЛ.АЕРОДРОМНА, БУД. 

2 

(04840) 41109 renivin@ukr.net  УСАМОВ 

АХМЕД 

АЛІЙОВИЧ 

11.02 

20925875 ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ХАРЧОВИК" 

68702 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

БОЛГРАДСЬКИЙ Р–Н, 

М.БОЛГРАД, 

ВУЛ.ЗАВОДСЬКА, БУД. 34 

(04846) 43126 

(097) 4305824     

(048) 7289448       

(048) 7280968 

pishevik2016@ukr.net     

ekostandir@gmail.com  

МАРКУШЕВСЬ

КИЙ ІГОР 

ІСААКОВИЧ 

11.02 

mailto:vinoizm@gmail.com
mailto:shampan_arziz@meta.ua
mailto:shampan_arziz@meta.ua
mailto:renivin@ukr.net
mailto:ekostandir@gmail.com
mailto:ekostandir@gmail.com
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20952731 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АГРО–ЮГ" 

68534 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

ТАРУТИНСЬКИЙ Р–Н, 

С.ЛАМБРІВКА 

(04847) 31237 agro–xug@eurocom.od.ua     

7405679@gmail.com    

svitodua@ukr.net 

БЛЮМБЕРГ 

ВЛАДИСЛАВ 

МИХАЙЛОВИЧ 

11.02 

30766723 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ДОРІНВЕСТ" 

68244 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

САРАТСЬКИЙ Р–Н, 

С.МИКОЛАЇВКА–

НОВОРОСІЙСЬКА, 

ВУЛ.КОМСОМОЛЬСЬКА, 

БУД. 45 

(048) 7334528 

(096) 3298208 

dorinvest@ukr.net  ГИЛЯКА 

СЕРГІЙ 

ВОЛОДИМИРО

ВИЧ 

11.02 

30810494 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ДІОНІС" 

65033 М.ОДЕСА, 

МАЛИНОВСЬКИЙ Р–Н, 

ВУЛ.ВАСИЛЯ СТУСА, 

БУД. 2Б 

(0482) 358702 

(0482) 358703 

dionis_zvit@ukr.net  СЕРГЄЄВ ЮРІЙ 

ГЕННАДІЙОВИ

Ч 

11.02 

30818163 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КАРПАТИ" 

68500 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

ТАРУТИНСЬКИЙ Р–Н, 

СМТ ТАРУТИНЕ, 

ВУЛ.ГАГАРІНА, БУД. 1 

"А" 

(04847) 32467 

(067) 5937453 

tovrkarpati@gmail.com  ПОПАЗОВ 

МИХАЙЛО 

ЗАХАРІЙОВИЧ 

11.02 

30827073 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОТОВСЬКИЙ 

ВИНЗАВОД" 

65007 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

М.ПОДІЛЬСЬК, ВУЛ. 

СОБОРНА, БУД. 220 

(0482) 377816 

(048) 7342631 

kwz2009@ukr.net  ШУЛЕЧЕНКО 

ІГОР ІГОРОВИЧ 

11.02 

31034375 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ВИНПРОДУКТ" 

68500 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

ТАРУТИНСЬКИЙ Р–Н, 

СМТ ТАРУТИНЕ, 

ВУЛ.КРАСНА, БУД. 168 

(048) 7669166 

(066) 0251757 

vinprodukt@ukr.net              

Nadlimanskyu@ukr.net  

МАТЧИН ЯКІВ 

ІВАНОВИЧ 

11.02 

31207146 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ТАЇРОВЕ" 

65496 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р–Н, 

СМТ ТАЇРОВЕ, ВУЛ.40–

РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 24 

(048) 7356306 

(067) 7355049                                                                   

(096) 4664592 

tairovo@email.ua                          УЗЮМОВ 

СЕРГІЙ 

БОРИСОВИЧ 

11.02 

mailto:dorinvest@ukr.net
mailto:dionis_zvit@ukr.net
mailto:tovrkarpati@gmail.com
mailto:kwz2009@ukr.net
mailto:vinprodukt@ukr.net
mailto:vinprodukt@ukr.net
mailto:tairovo@email.ua
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31277920 ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 

"ЯНТАРНИЙ " У ВИДІ 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

68532 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

ТАРУТИНСЬКИЙ Р–Н, 

С.ОЛЕКСАНДРІВКА 

(04847) 50234 

(067) 5183379 

 МОТИЛЬ ІЛЛЯ 

ВОЛОДИМИРО

ВИЧ 

11.02 

31277957 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " 

ТІСА" 

68515 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

ТАРУТИНСЬКИЙ Р–Н, 

С.ЄВГЕНІВКА, 

ВУЛ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА, БУД. 

52Ж 

(04847) 65210 

(067) 2935938 

tisatov1@gmail.com  КІШЛОК 

ВІТАЛІЙ 

ДМИТРОВИЧ 

11.02 

31510479 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПІВДЕННИЙ РЕГІОН" 

68251 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

САРАТСЬКИЙ Р–Н, 

С.ЗОРЯ, 

ВУЛ.ПЕРШОТРАВНЕВА, 

БУД. 229–А 

(04848) 22050 

(096) 2406067              

(067) 4839647 

 БОЙЧЕВ 

АНАТОЛІЙ 

ГРИГОРОВИЧ 

11.02 

32224466 ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 

ШАМПАНСЬКИХ ВИН" 

65058 М.ОДЕСА, 

ПРИМОРСЬКИЙ Р–Н, БУЛ. 

ФРАНЦУЗЬКИЙ, БУД. 36 

(048) 7344801 

(048) 7344877                                                     

(0482) 630414 

office@oswc.com.ua  ПОЗДНЯКОВ 

ІВАН 

ВАСИЛЬОВИЧ 

11.02 

32272111 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АГРО–ДАР" 

68100 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

ТАТАРБУНАРСЬКИЙ Р–Н, 

М.ТАТАРБУНАРИ, 138 КМ 

ДОРОГИ ОДЕСА–РЕНІ 

(04844) 33090 

(067) 9278160 

zvit_agro–dar@ukr.net  ВЕРШИЛО 

ОЛЕГ 

ФЕДОРОВИЧ 

11.02 

32319636 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ДУНАЙСЬКИЙ" 

68342 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

КІЛІЙСЬКИЙ Р–Н, 

С.НОВОМИКОЛАЇВКА, 

ВУЛ. ЛЕНІНА, БУД. 8 

(04843) 44634 

(04843) 33147 

32319636@ukr.net  БАЙРАКТАР 

ІВАН 

ДМИТРОВИЧ 

11.02 

33089667 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ВИНОГРАДНА 

ДОЛИНА" 

67832 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р–Н, 

СМТ 

ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ, 

ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 

БУД. 1 

(067) 4842062 

(067) 9650309                  

(067) 4842545                        

(048) 7377045 

vika–novak@ukr.net  ТУКАН СЕРГІЙ 

ВАСИЛЬОВИЧ 

11.02 

mailto:tisatov1@gmail.com
mailto:office@oswc.com.ua
mailto:zvit_agro-dar@ukr.net
mailto:32319636@ukr.net
mailto:vika-novak@ukr.net
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33140864 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ВІНТРЕСТ" 

67832 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р–Н, 

СМТ 

ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ, 

ВУЛ.ТРАНСПОРТНА, 1–В 

(048) 7296148 

(067) 4861511                    

(048) 7400744                                  

(048) 7296148 

glbuh.vintrest@gmail.com  ДЕМЧЕНКО 

ОЛЬГА 

ВОЛОДИМИРІВ

НА 

11.02 

34253750 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ВИН АГРО" 

65101 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

БІЛГОРОД–

ДНІСТРОВСЬКИЙ Р–Н, С. 

САДОВЕ, ВУЛ. ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ, БУД. 1 А 

(048) 7403609 

(048) 7051906 

(048) 7051578 

win_agro@ukr.net  ТУТУР 

ОЛЕКСАНДР 

РОМАНОВИЧ 

11.02 

34274461 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЮГВИНПРОМ" 

68251 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

САРАТСЬКИЙ Р–Н, 

С.ЗОРЯ, ВУЛ. 

ОКТЯБРСЬКА, БУД. 349 

(04848) 21238 

(096) 2406067      

(093) 0173990 

ugvinprom@ukr.net  ВОЛКОВ ІВАН 

ВАСИЛЬОВИЧ 

11.02 

34815480 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ВИНХОЛ 

ОКСАМИТНЕ" 

67842 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РН, 

С.САНЖІЙКА, 

ВУЛ.ПРИБЕРЕЖНА, БУД. 

3 

(048) 7183842 

(068) 5171245 

7183842bux@ukr.net  ТІНТУЛОВ 

ВАЛЕРІЙ 

АНТОНОВИЧ 

11.02 

35434088 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"БОСТАРДО" 

68720 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

БОЛГРАДСЬКИЙ Р–Н, 

С.КУБЕЙ,ВУЛ.КУБЕЙСЬК

А, БУД. 23 

(093) 4121311 

(050) 3365909 

bostardo_medoc@ukr.net  ЧЕГЛАТОНЄВ 

ПЕТРО 

НИКОДИМОВИ

Ч 

11.02 

36362114 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЕЛІТВИНПРОМ" 

65496 65496 ОДЕСЬКА ОБЛ., 

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р–Н, 

СМТ ТАЇРОВЕ, ВУЛ.40–

РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, БУД.1 

(048) 7856316 

(067) 5187532 

dpi–

report@elitvinprom.com.ua  

СЕРДЮКОВ 

СЕРГІЙ 

ВАСИЛЬОВИЧ 

11.02 
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ДОДАТОК М 

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Таблиця М.1 – Аналіз організаційної культури виноробних підприємствах України (джерело: систематизовано 

автором на підставі офіційних сайтів виноробних підприємств) 

Підприємст

во 

Чому ми 

потрібні 

клієнтам 

Основні 

товари та 

послуги 

(асортимент) 

Як ми 

приваблюємо 

наших клієнтів 

Регіон

и збуту 

продук

ції 

Цінності та 

переконання 

підприємства 

Фактори 

успіху 

підприємст

ва 

Сильні 

внутрішні 

сторони 

підприємства 

Ставлення до 

персоналу 

Ставлення до 

клієнтів і 

зовнішнього 

середовища 

Історія 

фірми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПрАТ 

«Болградсь

кий 

виноробний 

завод» 

Понад 100 

років ми 

тішимо вас 

смачним і 

корисним 

вином, яке 

виробляється з 

врожаю 

власних 

виноградників 

родючого 

Одеського 

регіону 

Ігристі, 

десертні, 

сухі, 

напівсолодкі, 

резервні і 

розливні вина 

Поліпшення 

якості та 

асортименту 

сировини дало 

можливість 

поліпшити 

асортимент і 

якість 

продукції, що 

випускається 

Жителі 

Україн

и та 

інших 

країн 

Ми дорожимо 

репутацією 

завойованої 

працями кількох 

поколінь, які 

присвятили все 

життя для 

виробництва 

кращих вин 

України 

В 5 разів 

збільшився 

обсяг 

заготівлі і 

переробки 

винограду 

по 

порівнянні з 

2000 роком 

Завод зберіг 

ввірений 

державою 

майновий 

комплекс, 

орієнтований 

на життя і 

благополучни

й розвиток 

жителів 

регіону 

Ростуть і 

розвиваються 

покоління 

фахівців в 

різних 

напрямках. 

Багато 

фахівців, 

вихованці 

заводу, 

сьогодні 

очолюють 

великі 

підприємства, 

в тому числі і 

за кордоном 

Підприємство 

Болградського 

виноробного 

заводу 

допомагає 

школам і 

дитячим 

садкам 

Болградського 

району, а 

також є 

спонсором 

спортивних 

команд і 

соціальних 

проектів 

У 1900 р 

створено 

Болградськ

ий 

Казенний 

Винний 

склад 

 

ПрАТ 

«Ізмаїльски

й вин 

завод» 

Наш завод – 

підприємство 

змішаного 

типу: саме 

переробляє 

виноград, 

виробляє 

виноматеріали 

і розливає їх у 

пляшки 

Фахівцями 

підприємства 

розроблена 

технологія 59 

марок 

власних вин: 

сухих, 

напівсухих, 

напівсолодки

х і міцних 

Якість вина 

ретельно 

контролюється 

на всіх етапах 

виробництва, 

тому наше 

вино має 

найвищу якість 

та зберігає 

справжній смак 

Україн

а та 

країни 

СНГ 

Ми щиро віримо, 

що півстолітній 

вік нашого 

підприємства – 

це вік «раннього 

отроцтва», а наш 

завод чекає 

багатолітній 

успіх 

Весь 

асортимент 

вироблюван

ої продукції 

відзначений 

медалями 

міжнародни

х конкурсів 

і виставок 

Весною 

минулого 

року було 

посаджено 15 

га своїх 

виноградникі

в, в 

основному 

перспективни

х сортів  

Для розвитку 

виноробної 

промисловост

і на нашому 

заводі були 

залучені 

кращі 

професіонали 

з усіх кінців 

держави 

Наше 

виробництво 

буде міцніти і 

розвиватися, 

дарувати 

людям радість 

в кожній 

краплі наших 

сонячних вин 

Ізмаїльськи

й винзавод 

був 

заснований 

в 1949 році 



271 
 

Продовження таблиці  М.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ТОВ 

«Промисло

во–

торговельна 

компанія 

Шабо» 

Сучасні технології 

виноробства і 

вірність традиціям 

дозволяють 

зберігати в 

шляхетні напої 

Shabo найкращі 

характеристики 

терруара, що 

сформувалися в 

добірних 

виноградних 

ягодах. Був 

створений 

унікальний об'єкт 

«Центр культури 

вина Шабо», 

головна мета – 

підвищення 

культури пиття 

Вино і 

коньяк 

різних сортів 

і різної 

витримки 

Компанія 

«Шабо» 

створює 

благородні 

напої 

найвищої 

якості. У 

питаннях 

якості ми не 

йдемо на 

компроміси – 

поважаємо 

традиції 

виноробства, 

застосовуємо 

найсучасніші 

технології 

Україна, 

США, 

Китай, 

Японія, 

Канада, 

Чехія, 

Бельгія, 

Ізраїль, 

Грузія, 

Литва, 

Латвія, 

Естонія 

Вино – це 

культура. 

А це 

значить – 

слідуванн

я 

стандарта

м високої 

культури 

винограда

рства, 

культури 

виноробст

ва і, 

звичайно, 

високої 

культури 

споживан

ня 

благородн

их напоїв 

За 

оснащеност

і виробничо 

технологічн

а база 

підприємст

ва є однією 

з кращих в 

Європі 

Компанія 

«Шабо» 

виробляє 

продукцію 

Shabo на 

власних 

виробничих 

потужностях, 

розташованих 

в 

безпосередній 

близькості від 

виноградників 

Наша 

команда – 

високопро

фесійні 

співробітн

ики, для 

яких вино 

не 

захопленн

я, а 

справжня 

професійн

а 

пристраст

ь 

В Шабо на 

площі 1200 г 

ми 

вирощуємо 

понад 20 

сортів 

винограду, 

застосовуючи 

індивідуальн

ий підхід 

буквально до 

кожної з 4 

млн. елітних 

виноградних 

лоз 

Шабо – один з 

найдавніших 

терруар 

Європи. 

Прабатьками 

виноробства в 

цьому регіоні 

вважаються 

стародавні 

греки. Саме 

вони в VI–II ст. 

до різдва 

Христового 

заснували на 

березі Чорного 

моря 

поселення Тіра 

і першими 

висадили тут 

виноградники 

ПрАТ 

«Харчовик» 

Підприємство 

займається 

первинною 

обробкою 

винограду, 

виробництвом 

виноматеріалів, 

винної продукції, 

її розливом і 

реалізацією 

Виробництво 

вина з 

виноградникі

в кращих 

сортів: 

мерло, 

шардоне, 

каберне, 

рислінг, 

сапераві, 

мускат 

оттонель, 

трамінер 

Продукція 

корпорації 

вигідно 

відрізняється 

від продукції 

конкурентів 

високою 

якістю, 

широким 

асортиментом 

і відмінним 

дизайнерськи

м 

оформленням 

Переважно 

український 

споживач 

Політика 

компанії 

спрямован

а на 

постійне 

оновлення 

технічної 

бази 

Наявність 

власного 

розсадника 

дозволяє 

висаджуват

и на 

плантаціях 

близько 50–

70 гектарів 

нових 

саджанців 

винограду 

щорічно 

На 

сьогоднішній 

день 

підприємство 

обладнане 

трьома 

сучасними 

лініями 

розливу 

італійського 

виробництва 

Наші 

працівник

и мають 

високу 

кваліфікац

ію та 

багаторічн

ий досвід 

Постійне 

оновлення 

асортименту 

та 

покращення 

технології 

виробництва 

та 

обладнання 

для наших 

клієнтів 

На півдні 

України, 

недалеко від 

старовинної 

фортеці 

Аккерман на 

березі лиману, 

на території 

700 гектарів 

розташувалися 

плантації 

виноградників 
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Продовження таблиці  М.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПрАТ 

«Діоніс» 

Натуральні та 

високоякісні 

вина 

Виробництво 

виноматеріал

ів і 

натуральних 

виноградних 

вин 

Весь спектр 

вин, 

починаючи 

від сухих 

сортових і 

закінчуючи 

десертними, 

кріплення і 

напівсолодк

ими 

Вітчизня

ні ринки 

збуту 

Гармонія 

смаку, 

гарантія 

якості – не 

тільки девіз 

, а й 

основний 

принцип 

роботи 

компанії 

Виробництв

о 

високоякісн

ого 

сортового і 

купажного 

вина 

Італійська лінія 

розливу, сучасні 

технології і 

професійний 

досвід 

Досвідчені 

та 

кваліфікова

ні 

працівники, 

сприятливі 

умови для 

роботи 

Займає 

сьогодні одне з 

перших місць 

по 

виробництву в 

Одеському 

регіоні 

ТМ «Діоніс» 

вийшла на 

український 

ринок в 

жовтні 2001 

року 

ТОВ 

«Таїрове» 

Встановлене на 

заводі сучасне 

обладнання 

дозволяє 

випускати 

продукцію 

високої якості 

Білі і червоні 

сухі сортові 

вина, 

десертні, 

напівсолодкі 

вина 

Вина 

вироблені на 

основі 

старовинних 

болгарських 

рецепті 

17 

областей 

України 

Девіз 

компанії – 

«Наша 

продукція 

знаходиться 

на вершині 

смаку» 

Виграні 

численні 

медалі та 

дипломи на 

міжнародни

х 

дегустаційн

их 

конкурсах 

Підприємство 

здійснює повний 

технологічний 

цикл 

виробництва 

вина: від 

вирощування 

винограду до 

розливу готового 

вина в пляшки 

Підприємст

во 

підтримує 

постійний 

професійни

й розвиток 

співробітни

ків 

Часто компанія 

організовує 

дегустаційні 

презентації та 

виставки для 

споживачів 

Вина 

випускаються 

на 

найбільшому 

винзаводі, 

заснованому 

в 1932 році 

«Виноробне 

господарство 

князя П.М. 

Трубецького» 

«Виноробне 

господарство 

князя П.М. 

Трубецького» – 

це єдине 

історичне шато 

України,  

натуральні  вина 

завоювали 

міжнародне 

визнання і 

зайняли нішу на 

українському 

ринку 

Натуральні 

вина 

Трубецького 

– це 4 

колекції вин: 

молоді вина, 

витримані 

вина, 

марочні вина 

та преміям 

колекція 

Дотримуюч

ись 

принципу 

теруарності 

виробляє 

вина на 

100% із 

винограду, 

вирощеного 

на власних 

виноградник

ах, і може 

гарантувати 

контроль 

якості 

Країни 

СНГ та 

Европа 

Ми, як 

команда 

справжніх 

перфекціоні

стів, 

постійно 

прагнемо до 

досконалост

і і 

слідкуємо 

за 

світовими 

трендами 

виробництв

а вина 

Унікальні 

кліматичні 

умови, кут 

схилу, 

склад 

земель, 

використан

ня 

прогресивн

их 

технологій 

у 

виноградарс

тві та 

виноробстві 

В компанії 

особливу увагу 

приділяють 

виноградарств. 

Смакові та 

ароматичні 

якості винограду 

формуються 

завдяки 

поєднанню 

багатьох 

чинників 

На 

«Виноробно

му 

господарств

і князя П.М. 

Трубецьког

о» 

працюють 

тільки 

кваліфікова

ні 

спеціалісти 

та справжні 

знавці своєї 

справи 

«Виноробне 

господарство 

князя П.М. 

Трубецького» – 

це унікальний 

об’єкт винного 

туризму в 

Україні 

Ось уже 

протягом 120 

років тут 

виробляють 

якісні 

українські 

вина з 

винограду, 

вирощеного 

на власних 

виноградника

х і зібраного 

руками 
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Продовження таблиці  М.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПрАТ 

«Одесавинпром» 

Власні заводи з 

виробництва 

виноматеріалів

, де 

виробляють і 

розливають 

вино 

Асортимен

т продукції 

підприємст

ва 

складаєтьс

я з сухих, 

напівсухих, 

напівсолод

ких і 

десертних 

вин 

Прогресивна 

форма 

обробки 

холодом для 

створення 

продукції 

найвищої 

якості 

Українсь

кий та 

іноземни

й 

спожива

ч 

Створення 

новітніх 

методів 

виробництв

а із 

застосуванн

ям секретів 

давніх 

кахетинськ

их 

виноробів 

Кліматичні 

умови 

регіону, 

підприємство 

використовує 

найсучасніші 

технології 

У 2002 році 

відбулося 

повне технічне 

переоснащення 

та розроблено 

новий 

стратегічний 

план розвитку 

винного 

господарства 

Близько 

1000 

професійн

их 

виноробів 

Динамічно 

зростаючі 

обсяги 

продажів у 

всіх регіонах 

України 

Був створений 

в 1947 році і 

вже понад 

півстоліття 

славиться 

самими 

високоякісним

и винами 

ПрАТ 

«Артвайнері» 

Наше 

підприємство 

оснащене 

сучасним 

обладнанням 

первинного 

комплексу 

Приготува

ння білих, 

червоних, 

десертних і 

кріплених 

вин, 

бальзамів 

та міцних 

напоїв 

Відмінною 

особливістю 

нашого вина є 

смакові 

якості, 

властиві 

тільки 

живому 

натуральному 

продукту 

Населен

ня 

України 

та 

зарубіж

жя 

В ягодах 

винограду 

ховається 

потенціал 

природи, а в 

виробництв

і вина – 

культура 

держави 

Багаторічний 

досвід 

вирощування 

і переробки 

винограду 

дозволяє нам 

досягати 

високих 

смакових 

якостей 

напоїв 

Впровадження 

передових 

виноробних 

технологій та  

дотримання 

встановлених 

правил 

На 

підприємс

тві 

працюють 

дипломов

ані 

фахівці та 

сертифіко

вагілабора

нти на 

всіх 

етапах  

Введення в 

експлуатацію 

новітнього 

обладнання: 

багатокаскад

ної системи 

фільтрації, 

що 

забезпечує 

розлив вина 

«холодним 

способом» 

Наше 

підприємство – 

це винзавод з 

більш 

півстолітнім 

досвідом 

роботи 

ПАТ «Коблево» 

Ми знайомимо 

наших клієнтів 

з повним 

процесом 

виробництва 

вина: від 

вирощування 

винограду і 

його первинної 

переробки до 

бродіння, 

фільтрації  

Вина, 

ігристі 

вина, 

коньяки 

Максимальну 

користь і 

якість 

винограду 

досягаємо 

завдяки 

контролю 

кількості грон 

на кущі – в 

ідеалі їх 

залишається 

лише чотири 

Україна, 

Франція, 

Італія, 

Швейца

рія, 

Німеччи

на, 

Китай та 

інші 

країни 

Ми 

розуміємо 

вино, тому 

що це — 

важлива 

частина 

нашого 

життя  

Ми 

закуповуємо 

найкращі 

європейські 

саджанці з 

провідних 

винних 

регіонів 

Франції, 

Італії та 

Німеччини 

Відбірні 

саджанці 

з провідних 

винних 

регіонів, 

сучасне 

обладнання 

та європейські 

інновації, 

нічне збирання 

вручну  

На 

нашому 

підприємс

тві 

працюють 

тільки 

кращі 

винороби 

Ми беремо на 

себе всі 

складнощі 

виробництва, 

щоби вибір 

вина на 

полиці вже 

ніколи не був 

складним. 

Наші 

виноградники 

та виробництво 

знаходиться в 

регіоні 

Коблево, у 

старовинному 

шато, де 

вперше 

створив вино 

граф Коблє 
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Продовження таблиці  М.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Виноробн

я 

«Колоніст

» 

Виноробня 

«Колоніст» 

працює з 

метою 

виготовлення 

місцевих вин 

преміум класу 

Виноробня 

зосереджує 

свою увагу на 

високоякісних 

сухих винах, 

також виробляє 

ігристі, 

напівсухі та 

солодкі вина 

«Колоніст» 

виробляє 

близько 200 

000 пляшок 

на рік, що 

дозволяє 

приділяти 

більше 

уваги якості 

вина та 

впроваджув

ати новітні 

технології 

та інновації 

На сьогодні 

вина 

«Колоніст» 

можна 

знайти не 

лише у 

найкращих 

ресторанах 

та на 

полицях 

магазинів в 

Україні, а й 

у Франції, 

Великобрит

анії та 

Польщі 

Ми 

створюємо 

традиції. 

Ми робимо 

чесне вино 

для всіх, як 

для себе. 

Наше вино 

повинно бути 

бажаним. 

Ми бажаємо, 

щоб наше 

вино стало 

частиною 

долі його 

шанувальникі

в 

Завдяки 

похилим 

схилам 

виноградни

ки 

отримують 

подвійне 

сонячне 

проміння – 

від сонця та 

віддзеркале

не від 

поверхні 

озера, а 

також гарно 

продувають

ся вітрами 

Поєднання 

унікального 

терруару та 

новітнього 

обладнання з 

Франції, 

Німеччини та 

Італії разом з 

традиційним

и барріками 

зі 100–

річного 

французького 

дуба дають 

«Колоністу» 

повне право 

пишатися 

високою 

якістю своїх 

вин 

Засновник та 

власник 

виноробні – 

Іван Плачков 

– є нащадком 

болгарських 

колоністів, 

який 

перетворив 

випалений 

степ на 

квітучий та 

родючий 

край 

Кожна лоза 

дає лише 

декілька 

грон, які 

збирають 

виключно  

вручну, 

мають 

насичений 

смак та 

аромат, 

дають вину 

силу, 

гармонію та 

елегантність, 

що може 

оцінити лише 

справжній 

цінитель вина 

«Колоніст» 

представляє 

гордість родини 

Плачкових – 

результат 

відданості та 

вираження любові 

й пристрасті до 

рідної землі та її 

щедрості. Родина 

Плачкових 

заснувала сімейну 

виноробню у 2005 

році 

ПрАТ 

«Виногра

дар» 

Підприємство 

займає одну з 

лідируючих 

позицій серед 

провідних 

компаній 

України 

В асортименті 

47 

найменувань 

готової 

продукції. Це – 

сухі, напівсухі, 

напівсолодкі, 

десертні, 

кріплені і 

газовані вина 

Небажання 

повторюват

ися сприяє 

постійному 

оновленню 

і 

розширенн

ю 

асортимент

у вин 

Населення 

України та 

зарубіжжя 

Самою 

природою 

«Південної 

Пальміри» 

були створені 

оптимальні 

умови для 

виробництва 

вина, наша 

задача – 

максимальне 

використання 

цих умов для 

виробництва  

Накопичени

й досвід, 

використан

ня сучасних 

технологій, 

дозволяє 

виноробам 

створювати 

дивовижні 

вина нового 

покоління 

Підприємство 

займається 

переробкою 

винограду та 

розливом 

високоякісни

х вин під 

торговою 

маркою 

«Грослібента

ль» 

Висока 

професійніст

ь наших 

працівників 

неодноразово 

наголошувал

ося на 

міжнародних 

професійних 

конкурсах 

золотими, 

срібними, 

бронзовими 

медалями і 

дипломами 

Відмінною 

рисою 

підприємства, 

є вміння 

поєднувати 

новітні 

технології 

виноробства і 

старовинні, 

перевірені 

часом 

традиції для 

задоволення 

потреб наших 

клієнтів 

Винзавод 

розташований на 

території 

німецьких 

поселенців, які 

займалися 

садівництвом і 

виноробством. 

Кращі традиції 

виноробів 

збереглися і 

використовуються 

торговою маркою 

«Грослібенталь» з 

1996 року 
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