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OF DOMESTIC TRADE ENTERPRISES

АнотАція
Сьогодні очевидно, що вітчизняні підприємства повинні 

час від часу вносити зміни у свою господарську діяльність для 
підвищення конкурентоспроможності, самозбереження та са-
морозвитку. Цікавість до стратегічних змін у процесі розвитку 
підприємства обумовлена швидкими змінами в зовнішньому 
та внутрішньому середовищі, а також необхідністю синерге-
тичного поєднання стратегічного управління та оперативного 
виконання поточних робіт. У статті висвітлено напрями транс-
формації сучасного бізнес-середовища в контексті управління 
стратегічними змінами на підприємствах торгівлі. На основі 
формулювання головних аспектів управління змінами оцінено 
рівень стратегічного управління вітчизняними підприємствами, 
проаналізовано головні проблеми управління перетвореннями 
з погляду керівників підприємств.

Ключові слова: зміни, організаційні зміни,стратегічне 
управління, ринкова вартість, конкурентоспроможність

АннотАция
Сегодня очевидно, что отечественные предприятия долж-

ны время от времени вносить изменения в свою хозяйствен-
ную деятельность для повышения конкурентоспособности, 
самосохранения и саморазвития. Интерес к стратегическим 
изменениям в процессе развития предприятия обусловлен бы-
стрыми изменениями во внешней и внутренней среде, а также 
необходимостью синергетического сочетания стратегического 
управления и оперативного выполнения текущих работ. В ста-
тье рассмотрены направления трансформации современной 
бизнес-среды в контексте управления стратегическими изме-
нениями на предприятиях торговли. На основе формулировки 
главных аспектов управления изменениями оценен уровень 
стратегического управления отечественными предприятиями, 
проанализированы главные проблемы управления преобразо-
ваниями с точки зрения руководителей предприятий.

Ключевые слова: изменения, организационные измене-
ния, стратегическое управление, рыночная стоимость, конку-
рентоспособность.

annotation 
Today, it is clear that domestic enterprises should occasionally 

make changes to their business activities for increase of compe-
tiveness, self-preservation and self-development. Interest in stra-
tegic change in the development of the company is determined by 
rapid changes in the external and internal environment and the 
need for synergistic combination of strategic management and op-
erational implementation of the ongoing work. The article outlines 
directions of transformation of modern business environment in the 
context of the management of strategic change in trade. Based 

on the wording of the main aspects of change management, the 
author assessed the level of strategic management of domestic 
enterprises, analyzed the main problems of managing transforma-
tions in terms of managers.

Keywords: change, organizational change, strategic manage-
ment, market value, competitiveness.

Актуальність теми дослідження. В сучасних 
складних умовах ринку надзвичайно актуаль-
ними залишаються питання ефективного управ-
ління та забезпечення стабільного розвитку під-
приємств усіх форм власності. Сьогоденні реалії 
передбачають наявність альтернатив при виборі 
ресурсів, надійних партнерів і джерел фінансу-
вання, форм і способів інвестицій. У зв’язку з 
цим виникла об’єктивна необхідність освоєння 
нових методів управління, а саме управління 
змінами, що базуються на сучасних методиках 
аналізу господарської діяльності, планування, 
обліку і контролю, спрямованих на комплек-
сне вирішення численних проблем діяльності 
вітчизняних підприємств. Оновлені методи 
управління мають на меті не лише інфор-
мувати керівництво про поточні результати 
діяльності підприємства, але й прогнозувати 
його розвиток при зміні внутрішніх і зовніш-
ніх умов господарювання. Поглиблене застосу-
вання та побудова ефективної та обґрунтованої 
системи управління змінами дасть змогу орга-
нізувати управління на якісно вищому рівні 
завдяки інтеграції та координації діяльності 
різних служб та підрозділів підприємств задля 
досягнення оперативних і стратегічних цілей 
суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Зазначена наукова проблема є досить актуаль-
ною протягом багатьох років, а тому знайшла 
свої теоретичні та практичні відображення у 
працях як вітчизняних, так і зарубіжний вче-
них-науковців, зокрема І. Адізеса, І. Ансоффа, 
П. Друкера, Е. Камерона, Дж. Котлера,  
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І. Фішера, Дж. Харрінгтона, К. Фрайлін-
гера, О. Лапіна, М. Пушкара, П. Засільченка,  
В. Ларінова, І. Петрової, Д. Воронкова та інших. 

Разом з тим залишаються невизначеними 
питання щодо розробки та впровадження стра-
тегічних змін на підприємстві в контексті обра-
ної загальнокорпоративної стратегії, адаптації 
сучасних закордонних розробок до практики 
діяльності українських підприємств. Усе це 
свідчить про актуальність теми, а відтак зумо-
вило вибір напряму дослідження в науковому і 
практичному аспектах.

Метою статті є дослідження сучасних під-
ходів до поняття «управління стратегічними 
змінами», визначення його ролі й значення в 
загальній системі управління підприємством 
в сучасних умовах й розробка теоретико-мето-
дологічних положень і практичних рекоменда-
цій щодо управління стратегічними змінами на 
торговельних підприємствах України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах нестабільного зовнішньоекономічного 
середовища ефективне управління підприєм-
ством неможливе без впровадження стратегіч-
них змін, що спрямовані на якісні позитивні 
зрушення і суттєво впливають на функціону-
вання підприємства в довгостроковій перспек-
тиві. У теорії та практиці менеджменту нау-
ковці розглядають зміни з трьох позицій: 

– як новий стан; 
– як процес руху; 
– як синонім термінів, таких як «реорганіза-

ція», «трансформація», «нововведення», «орга-
нізаційні зміни», «реінжиніринг», «реструк-
туризація», проте єдиного визначення змін в 
сучасній управлінській думці ще не надано. 

Загалом під «змінами» трактують впрова-
дження інновацій для перетворення діяльності 
підприємства відповідно до вимог ринку.

У підприємництві термін «зміни» може мати 
кілька значень. Цим терміном характеризують 
зовнішні зміни технологій, споживчих смаків, 
умов конкуренції, різноманітних соціальних, 
політичних та інших факторів (рис. 1). Також 
термін характеризує внутрішні зміни, що вини-
кають в результаті необхідності підприємства 
адаптуватись до умов зовнішнього середовища 
конкретної галузі. З огляду на важливість залу-
чення керівного апарату, зміни перетворюються 
на програми трансформації чи реорганізації, 
ініційовані керівництвом.

Доцільно також зауважити, що стратегічні 
зміни мають системний характер, тому й сто-
суються всіх сторін підприємства. Можна виді-
лити два основні напрямки проведення страте-
гічних змін: 

– перший пов’язаний зі змінами в органі-
заційній структурі. Якщо структура не від-
повідає розглянутій стратегії, то необхідно 
вирішити, чи здійсненна стратегія і які зміни 
в організаційній структурі й кадрові перемі-
щення необхідно зробити для успішної реалі-
зації стратегії; 

– другий – зі змінами в організаційній куль-
турі підприємства, тобто сформованої протягом 
усієї історії підприємства сукупності прийомів 
і правил адаптації організації до вимог зовніш-
нього середовища й формування внутрішніх 
відносин між групами працівників.

1. Простір

2. Час

3. Споживач

4. Захист

5. Частка послуг

6. Продукти

7. Зміни

1. Стає глобальним та 
віртуальним.

2. Стає стислим та 
критичним.
3. Хоче бути 
співавтором.

4. Система патентів 
не допомагає.

5. Невпинно зростає;
6. Оновлюються все 

швидше.
7. Втрачають 
циклічність.

Рис. 1. Напрям змін сучасного бізнес-середовища

Реалізація вищезазначених стратегічних 
змін має обов’язково складатись з ряду послі-
довних та взаємопов’язаних завдань, серед 
яких можна виділити такі:

1) встановлення пріоритетності адміністра-
тивних завдань, що забезпечують корпоративну 
стратегію;

2) встановлення чи обґрунтування відповід-
ності обраної стратегії й внутрішньо організа-
ційних процесів з метою орієнтації діяльності 
підприємства на здійснення прийнятих страте-
гічних рішень; 

3) вибір і приведення у відповідність зі здій-
снюваною стратегією стилю лідерства й підходу 
до управління підприємством. 

Проведення та якісне виконання вищевказа-
них завдань буде суттєвим поштовхом для ство-
рення умов, необхідних для здійснення обра-
ної стратегії, зокрема стратегії кардинальних, 
повномасштабних та доцільних змін [7, с. 268].

Зауважимо, що зміни не є самоціллю. 
Необхідність і ступінь змін залежать від того, 
настільки підприємство готове до ефективної 
реалізації стратегії.

Виходячи зі змісту поняття «стратегія», стра-
тегічний характер змін означає, що вони повинні 
бути пов’язані з ключовими, принципово важли-
вими для підприємства, перетвореннями довго-
тривалого характеру, які мають кардинальне зна-
чення для функціонування бізнесу і спричиняють 
довготривалі та невідворотні наслідки. По-друге, 
спрямованість таких змін на інноваційний розви-
ток передбачає позитивні якісні зрушення на під-
приємстві, заміну наявного стану в різних сферах 
його діяльності на суто інший, значно кращий. 
Такі зміни можуть бути пов’язані з реорганіза-
цією підприємства, впровадженням великих 
інвестиційних проектів, нових технологій, осво-
єнням виробництва нових видів продукції, вихо-
дом на нові ринки тощо.

Визначивши сутність стратегічних змін, 
доцільно виділити їх основні типи. Зокрема, 
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за глибиною стратегічні зміни на підприємстві 
можуть бути частковими, локальними, ради-
кальними та кардинальними [5, с. 63]. 

Часткові стратегічні зміни мають передба-
чати окремі зміни в будь-яких сферах діяль-
ності підприємства. Наприклад зміну пріорите-
тів, технології, структурні перетворення у разі 
переорієнтації діяльності підприємства. 

Натомість локальні стратегічні зміни мають 
застосовуватись лише у певній сфері діяльності 
підприємства (перетворення бізнес-процесів, 
маркетингова політика). Наприклад, вони здій-
снюються у випадку, коли підприємство вихо-
дить з новим товаром на ринок, не змінюючи 
при цьому сфери своєї діяльності [5, с. 63]. 

Радикальні стратегічні зміни на підприєм-
стві, обумовлені кардинальною зміною умов 
функціонування або обраної стратегії, перед-
бачають більш швидкі фундаментальні зміни в 
системі управління, структурі підприємства та 
бізнес-процесах. Водночас кардинальні зміни 
зовнішніх умов господарювання підприємства 
обумовлюють стратегічні зміни характеру та 
рівня ділової активності, організаційно-право-
вої форми, структури власності, джерел фінан-
сування, збутової політики тощо.

Успішне впровадження стратегічних змін 
істотно залежить від спроможності вищого 
керівництва спрямувати ці зміни. На багатьох 
підприємствах керівництво 
перевантажене вирішенням 
поточних завдань і не має 
можливості зосередитися 
на стратегічних проблемах. 
Окрім цього, особливістю 
вітчизняних керівників 
можна вважати і неба-
жання «ділитися» правами 
з підлеглими. 

Тому далі доцільно роз-
глянути наявні стратегічні 
підходи до управління 
організаційними змінами 
(рис. 2). Певний варіант 
стратегічного підходу не 
залежить від обставин і 
враховує такі фактори: 

– темп здійснення змін;
– ступінь управління з 

боку менеджерів;
– використання зовніш-

ніх агентів, 
– спосіб здійснення змін.
Хотілося б звернути 

увагу на те, що здебіль-
шого у процесі проведення 
організаційних змін керів-
ники поєднують ці підходи 
залежно від ситуації, а 
тому успіх управління змі-
нами насамперед залежить 
від того, чи усвідомлюють 
співробітники організації 

переваги, отримані внаслідок змін, чи бачать 
власне місце у цьому процесі [4, с. 196].

Ефект змін має насамперед базуватись не 
стільки на зовнішніх стимулах, скільки на вну-
трішньому усвідомленні та сприйнятті. Цьому 
повинні сприяти засоби, такі як інформування 
співробітників шляхом письмових та усних пові-
домлень, консультування з питань необхідності 
та наслідків змін, залучення персоналу до управ-
ління змінами шляхом створення команд, зорієн-
тованих на вирішення завдань. Крім того, значну 
роль відіграє згуртованість колективу, відносини, 
засновані на довірі, та клімат в компанії.

Як відомо, немає такої діяльності, яка б 
не супроводжувалась певними проблемами на 
шляху реалізації, а тому і система стратегічних 
змін не є виключенням і налічує певні осно-
вні проблеми, що виникають в ході здійснення 
управління змін, а саме:

– процес займає більше часу, ніж передбача-
лося;

– у процесі реалізації виникають значні про-
блеми, які не були передбачені раніше;

– координація різних сторін діяльності щодо 
змін виявилася неадекватною;

– інші види діяльності відволікали увагу від 
виконання рішень;

– у виконавців змін не вистачило знань і 
досвіду;

Підходи до управління 
організаційними змінами

Директивний – нав’язування змін у кризових ситуаціях чи коли інші методи зазнали 
невдач. Здійснюється за допомогою авторитарного управління без проведення 

консультацій із працівниками.

Переговорний – влада розподіляється між працедавцем і працівником, а 

зміни припускають проведення переговорів, досягнення компромісу до початку 

реалізації.

Завоювання «сердець і умів» – проведення комплексних змін у настановах, 

цінностях і переконаннях усіх працівників. 

Аналітичний – застосовується послідовно від аналізу й діагностики ситуації через 

постановку цілей, проектування процесу змін, оцінювання результатів до

визначення цілей наступного етапу у процесі змін. 

Заснований на дії – визнає, що поведінка менеджерів на практиці розходиться з 

постулатами цієї аналітичної теоретичної моделі. Пошук можливих рішень, часто 

методом спроб і помилок, веде до можливого оптимального рішення.

Рис. 2. Сучасні підходи до управління організаційними змінами
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– рядові співробітники виявилися недостат-
ньо підготовленими;

– зовнішні об’єктивні фактори зовнішнього 
середовища негативно вплинули на проведення 
змін;

– управління змінами з боку вищого керівни-
цтва виявилося недостатньо адекватним та ін.

Як бачимо, процес втілення стратегічних 
змін та управління ними в організації склада-
ється з певних стадій, які можна назвати жит-
тєвим циклом змін. Основною перешкодою, 
що стоїть перед керівниками та бізнесменами 
у процесі управління змінами, є консерва-
тизм щодо неефективних та застарілих про-
ектів, від яких потрібно якнайскоріше відмо-
витись задля попередження майбутніх збитків 
та зменшення їх негативного економічного та 
психологічного впливу.

Важливою складовою процесу управління 
змінами є створення креативної обстановки, 
яка б забезпечила «генерування змін». При 
практичному впровадженні змін слід звертати 
увагу на фактори, що ослаблюють організацію 
у період адаптації до змін. При цьому на новий 
рівень має бути виведена робота з персоналом, 
який становить основу організації та визначає 
процес впровадження стратегічних змін.

Висновки. Отже, стратегічні зміни на підпри-
ємстві можуть бути обумовлені низкою причин 
і повинні бути заплановані групою стратегіч-
ного розвитку при розробці стратегії розвитку 
підприємства. Стратегічні зміни повинні бути 
обґрунтовані на основі аналізу ситуації та рин-
кових умов діяльності підприємства і його 
готовності до їх впровадження. Економічна сут-
ність та розуміння стратегічних змін підприєм-
ства дозволить керівництву та персоналу більш 
ефективно сприйняти зміни та впровадити їх у 
свою діяльність. Ефективна реалізація змін на 
підприємстві багато в чому залежить від того, 
настільки суб’єкт господарювання готовий до 
налагодженого процесу впровадження запла-
нованих змін. Головне завдання успішного роз-

витку торговельного підприємства сьогодні – 
створити можливості для успішної реалізації 
обраної стратегії та одночасно залишати мож-
ливості для реалізації фундаментальних змін. 
Навіть при ефективній реалізації стратегії під-
приємство повинне бути здатним до постійних 
інновацій, до створення нових вдосконалених 
продуктів, процесів та послуг для виходу на 
нові ринки. 
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