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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
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. 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. 
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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 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. 
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Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади 
управління змінами в забезпеченні розвитку виробничих підприємств. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використані 
такі 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 
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; 
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– 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 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 
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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. 

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. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації; розкрито її зв’язок з 
науковими темами; сформульовано мету дослідження і завдання, об’єкт, 
предмет і методи; визначено наукову новизну і практичне значення результатів, 
представлено дані про апробацію результатів дослідження і публікації. 

У першому розділі – «Теоретичні основи управління змінами на 
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виробничих підприємствах» – досліджено сутність змін і природу управління 
змінами на підприємстві, систематизовано та доповнено класифікацію змін на 
підприємстві; обґрунтовано використання проактивного підходу до управління 
змінами. 

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. 

Розуміння особливостей та різних аспектів змін можливо вивчати через їх 
види, але досі не існує єдиної загальноприйнятої класифікації змін. Тому 
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. 

Дослідженням теоретичних засад управління змінами на підприємстві 
визначено, що деякі науковці вважають зміни стихійним, не контрольованим 
явищем на підприємстві, яким управляти неможливо. Переважна кількість 
вчених вважає, що управляти змінами на підприємстві можливо та навіть 
потрібно. 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 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. 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 
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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. 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. 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.  

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 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.  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Механізм управління змінами на підприємстві: зміст та структура 

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 
 

Моделі управління змінами: процесні, змістовні 

Суб’єкти управління змінами: команда змін, лідер змін, агенти змін 

Організаційно-економічне забезпечення механізму управління змінами 
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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. 

Відтак, робочою гіпотезою дослідження є те, що використання 
проактивного підходу до управління змінами в забезпеченні розвитку 
виробничих підприємств дозволить підвищити ефективність їх впровадження.  

У другому розділі – «Інформаційно-аналітичне забезпечення 
управління змінами на підприємствах виноробної промисловості» – 
проаналізовано бізнес-середовище та промисловий потенціал України як 
передумови здійснення змін на виробничих підприємствах; розроблено 
методичні підходи до оцінки готовності та потенціалу змін на підприємстві. 

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.  

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.  

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.  

Виділено 15 найбільш конкурентоспроможних 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 
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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 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, 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. 

Анкетування оцінки готовності персоналу до змін (80 осіб) проведене на 
виноробних підприємствах, постачальниках сировини (виноматеріалу), 
споживачах, продавцях 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.  

Готовність виноробних підприємств до змін (табл.1) оцінено за 
допомогою коефіцієнту відповідності готовності до змін КМогпз:  

 

         КМогпз = (Ф1 х ∑ В1хК1 + В2хК2) +  (Фn х ∑ ВnхКn + … Вn+1хКn+1),    (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.  



 

Таблиця 1 – Оцінки готовності до змін виноробних підприємств  

Коефіцієнт відповідності 
(Кn) 

Оцінка факторів для 
підприємств Вид та 

фактори 
готовності  

Крите-
рії 

Фактори готовності (Фn) 
Вагомість 
критеріїв 

(Вn) ТОВ 
«Шабо» 

ПрАТ 
«Кобле

во» 

ПрАТ 
«Одесави
нпром» 

ТОВ 
«Шабо» 

ПрАТ 
«Коб-
лево» 

ПрАТ 
«Одесави
нпром» 

Переважає позитивне ставлення до роботи, 
задоволеність існуючим станом справ на підприємстві 

0,25 0,70 0,65 0,60 

Відчуття приналежності до групи 0,19 0,75 0,80 0,71 
Сприятливий соціально-психологічний клімат 0,25 0,55 0,75 0,53 

П
си

хо
ло

гі
чн

ий
 

ф
ак

то
р 

0,25 

Відсутність страху перед майбутніми 
змінами на підприємстві 

0,32 0,50 0,50 0,48 

0,423 0,662 0,571 

Сприйняття та розуміння організаційної культури 0,29 0,50 0,70 0,49 
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 В

ну
тр

іш
ня

 г
от

ов
ні

ст
ь 

М
от

ив
ац

ій
ни

й 
ф

ак
то

р 

0,25 

Наявність інструментів мотивації праці 0,19 0,56 0,63 0,58 

0,395 0,537 0,554 

Обізнаність у нових технологічних рішеннях 0,20 0,63 0,72 0,60 

Наявність економічної вигідності змін 0,22 0,50 0,32 0,67 

Наявність заінтересованості щодо змін 0,31 0,75 0,68 0,78 

П
ос

та
ча

ль
ни

ки
 т

а 
то

рг
ов

і 
м

ер
еж

і 

0,25 

Є інформація щодо змін 0,35 0,70 0,67 0,51 

0,418 0,660 0,688 

Отримання цінності від продукту змін 0,25 0,55 0,45 0,54 
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 Зо
вн

іш
ня

 г
от

ов
ні

ст
ь 

С
по

ж
ив

ач
і 

0,25 

Є інформація щодо якості змін 0,18 0,50 0,64 0,54 

0,348 0,472 0,493 

КМогпз 0,40 0,58 0,57 
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Якщо отримане сумарне значення рівня готовності до змін менше 0,50, то 
рівень опору складає понад 50%, що критично для підприємства. Зазначений 
розподіл уможливлює розробку ефективних заходів усунення опору змінам, 
забезпечення ефективного управління ними. 

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.  

Факторами, що впливають на потенціал змін в залежності від ресурсів 
змін є: трудові, фінансові ресурси, матеріальні, організаційні ресурси,  
інтелектуальні, інформаційні ресурси. Її поділено на три групи, в залежності від 
важливості впливу фактору на процес управління змінами як: фактори першого 
другого та третього порядку.  

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; 
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.  

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». 

Проведене дослідження тенденцій аналізу бізнес-середовища та 
промислового потенціалу України як передумови здійснення змін на 
підприємствах виробничої промисловості, оцінка готовності до змін та 
потенціалу змін виноробних підприємств визначило необхідність розробки 
концептуальної моделі управління змінами щодо проактивного підходу. А 
робоча гіпотеза дисертації отримала аргументи на свою підтримку. 

У третьому розділі – «Формування інструментарію реалізації змін на 
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підприємствах виноробної промисловості» – розроблено концептуальну 
модель управління змінами за проактивним підходом, науково-методичні 
підходи до оцінювання ефективності змін на виробничому підприємстві; 
розроблено науково-методичні засади формування організаційної культури в 
умовах управління змінами. 

Управління змінами передбачає створення концептуальної моделі 
управління змінами за проактивним підходом (рис. 2), 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. 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 формуванні системи моніторингу змін 
та змін в організаційній культурі. 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 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), 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Концептуальна модель управління змінами за проактивним підходом 
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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 – 
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. 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.  

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 
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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. 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, а проведене дослідження підтвердило робочу гіпотезу 
дисертації. 

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 розвитку 
як виноробних підприємств, так і всіх виробничих підприємств  в цілому.  

 
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 
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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 
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інструменти / Г.О. Граціотова, Г.А. Дорошук // Економічний журнал Одеського 
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6. Граціотова Г.О. Інтегральна оцінка ефективності управління змінами 
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підприємствах, узагальнено основні види, інструменти, методи, моделі та 
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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 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 
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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 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 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: 
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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., 
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управлінських рішень в бізнесі та проектах»], (м. Одеса, 14-15 вересня 2017 р.) / 
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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.). 
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Граціотова Ганна Олександрівна. 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, 2020. 

У дисертаційній роботі розроблено науково-теоретичні підходи і 
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рекомендації з управління змінами в рамках проактивного походу для 
забезпечення розвитку виробничого підприємства. Удосконалено змістовну 
характеристику змін, систематизовано і доповнено класифікацію змін на 
підприємстві, що дозволяє аналізувати зміни з точки зору оцінки потенціалу 
змін, оцінки готовності до змін і ефективності впроваджених змін. Досліджено 
природу управління змінами на підприємстві, з урахуванням двостороннього 
впливу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства обґрунтовано 
використання проактивного підходу до управління змінами, в рамках якого 
розроблена структура механізму управління змінами з використанням 
проактивного підходу. Проаналізовано бізнес-середовище і промисловий 
потенціал України як передумови здійснення змін на виробничих 
підприємствах. Розроблено методичний інструментарій оцінювання змін, який 
визначає доцільність проактивного підходу до управління змінами на 
підприємстві і включає в себе: оцінку готовності персоналу та оцінку 
внутрішнього і зовнішнього потенціалу змін. Для реалізації механізму 
управління змінами розроблена трифазна концептуальна модель управління 
змінами на базі проактивного підходу з виділенням аналітичних інструментів 
оцінки готовності до змін, потенціалу змін і оцінки ефективності змін. 
Запропоновано методичні підходи до оцінки ефективності змін на виноробних 
підприємствах. На основі процесного підходу сформовані методичні основи 
управління організаційної культурою, яка орієнтована на зміни. 

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. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Грациотова Анна Александровна. Управление изменениями в 
обеспечении развития производственного предприятия. – 
Квалификационная научная работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по 
видам экономической деятельности). – Одесский национальный 
политехнический университет, Одесса, 2020. 

В диссертационной работе разработаны научно-теоретические подходы и 
рекомендации по управлению изменениями в рамках проактивного похода для 
обеспечения развития производственного предприятия. 

Представлено обобщение теоретических подходов и предложено 
авторское решение важного научного задания по управлению изменениями для 
обеспечения развития производственного предприятия. 

Усовершенствована содержательная характеристика изменений, 
систематизирована и дополнена классификация изменений на предприятии, что 
позволяет анализировать изменения с точки зрения оценки потенциала 
изменений, оценки готовности к изменениям и эффективности внедренных 
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изменений. Исследована природа управления изменениями на предприятии. С 
учетом двустороннего влияния внешней и внутренней среды предприятия 
обосновано использование проактивного подхода к управлению изменениями, 
в рамках чего разработана структура механизма управления изменениями с 
использованием проактивного подхода, отличием которого является выделение 
блоков инициации изменений, их внедрения и имплементации опыта 
изменений, описано организационно-экономического обеспечения механизма: 
методов, моделей, ресурсов, принципов и субъектов управления изменениями. 

Проанализированы бизнес-среда и промышленный потенциал Украины 
как предпосылки осуществления изменений на производственных 
предприятиях. Установлено, что предпосылками управления изменениями 
являются: формирование глобального экономического пространства, влияние 
научно-технического прогресса на технологию производства и управления, 
рост требований потребителей к качеству продукции. К помехам управления 
изменениями относятся: несоответствие объемов производства и качества 
сырья потребностям предприятий, неразвитость инфраструктуры рынка и 
каналов сбыта, отсутствие организационной культуры, которая ориентирована 
на изменения. 

Разработан методический инструментарий оценки изменений, который 
определяет целесообразность проактивного подхода к управлению 
изменениями на предприятии и включает в себя: оценку готовности персонала 
и оценку внутреннего и внешнего потенциала изменений. Инструментарий 
оценки готовности предприятия и субъектов внешней среды к изменениям 
служит для снижения сопротивления изменениям на подготовительном этапе. 
Инструментарий оценки потенциала изменений предприятия и потенциала 
проекта изменений позволяет оценивать предприятия с точки зрения 
возможности использования проактивного подхода к изменениям и выбора 
наиболее перспективных проектов изменений. 

Для реализации механизма управления изменениями на базе 
проактивного подхода разработана трехфазная концептуальная модель 
управления изменениями. Она предполагает выделение аналитических 
инструментов оценки готовности к изменениям, потенциала изменений и 
оценки эффективности изменений, что обеспечивает достижение 
эффективности изменений через усиление инструментария их предварительной 
оценки и внедрения технологии управление изменениями на постоянной основе 
в действующий механизм управления предприятием. Предложены 
методические подходы к оценке эффективности изменений на винодельческих 
предприятиях, которые содержат систему индикаторов эффективности 
изменений по финансовым, производственным, кадровым, рыночным 
направлениям: формализован порядок их расчета, рекомендованные значения, 
зоны ответственности менеджмента. На основе процессного подхода 
сформированы методические основы управления организационной культурой, 
которая ориентирована на изменения, с выделением этапа прогнозирования, 
планирования, организации, диагностики организационной культуры, 
систематизированы и дополнены методы формирования организационной 
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культуры методами управления сопротивлением изменениями, активизации 
инновационного развития, организационного обучения. 

Ключевые слова: виды изменений, винодельческие предприятия, 
изменения, готовность к управлению изменениями, механизм управления 
изменениями, модель управления изменениями, потенциал изменений, 
проактивный подход к управлению изменениями, рекомендации, управление 
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In the thesis the scientific and theoretical approaches and recommendations 
concerning change management within the framework of a proactive campaign for 
development of production enterprise are developed. Contextual characteristic of 
changes was improved and changes classification at the enterprise was added and 
systematized, which allows to analyze changes in terms of assessing the potential for 
changes; evaluation of readiness for changes and the effectiveness of changes were 
implemented. The nature of change management at the enterprise is investigated, 
taking into account the bilateral influence of the external and internal environment of 
the enterprise, the use of a proactive approach to change management is grounded, in 
a view of which the structure of change management mechanism using a proactive 
approach is developed. The business environment and industrial potential of Ukraine 
are analyzed as a prerequisite for changes in manufacturing enterprises. 
Methodological toolkit for change assessment has been developed that determines the 
appropriateness of a proactive approach to managing change at the enterprise and that 
includes: assessing staff readiness and evaluating internal and external potential for 
change. To implement the change management mechanism, a three-phase conceptual 
model of change management was developed based on a proactive approach, with 
analytical tools for assessing readiness for change, potential for change, and 
evaluating change effectiveness. Methodological approaches to the effectiveness of 
changes estimation in wineries are proposed. On the basis of the process approach, 
methodological foundations of organizational culture management, which is oriented 
to changes, are formed. 

Keywords: types of changes, wineries, changes, change management 
readiness, change management mechanism, change management model, change 
potential, proactive approach to change management, recommendations, change 
management, organizational culture, efficiency.  


