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Тому перспективи подальшого дослідження визна-
чаються необхідністю вивчення та розробки алго-
ритму формування квантового мислення у сучасного 
менеджера з метою формування навичок адаптивного 
управління проектами, тобто такого, що може пока-
зати результати при різних змінах. Адже саме за 
таких умов явище невизначеності та ризику буде нести 
менше загроз для ефективного проектного управління. 
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В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

В статті досліджено основні умови функціонування сучасних підприємств зв’язку, розроблено концептуальну модель функ-
ціонування механізму управління змінами на підприємствах зв’язку в умовах забезпечення їх інноваційного розвитку, яка вклю-
чає в себе чотири послідовні фази ефективного управління змінами. Визначено показники діагностики та оцінки ефективності 
організаційних змін за складовими розвитку підприємств зв’язку. Запропоновано інтегральну оцінку готовності підприємства до 
здійснення організаційних змін. 
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В статье исследованы основные условия функционирования современных предприятий связи, разработана концептуальная 
модель функционирования механизма управления изменениями на предприятиях связи в условиях обеспечения их инновацион-
ного развития, которая включает в себя четыре последовательные фазы эффективного управления изменениями. Определены 
показатели диагностики и оценки эффективности организационных изменений по составляющим развития предприятий связи. 
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In the article was explored the basic conditions for the functioning of modern business communication, and the conceptual model 
of the change management mechanism in the communications’ enterprises under their innovative development was created, which 
includes four successive phases of effective change management. Indicators of diagnosis and evaluation of organizational changes 
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organizational change was offered.
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Постановка проблеми. Суттєві соціальні-еко-

номічні зміни, що відбуваються в постійно мінли-
вому ринковому середовищі висувають нові вимоги 
та зумовлюють певні особливості функціонування 
сучасних підприємств зв’язку. Підвищення рівня 
ринкової конкуренції, постійні зміни попиту спо-
живачів, високий рівень динамізму самої галузі 
зв’язку – все це визначає значимість впровадження 
та управління організаційними змінами, що спрямо-
вані на досягнення високого рівня економічного роз-
витку та оптимізації усіх процесів на підприємстві. 

Слід зазначити, що в умовах сучасного стану роз-
витку національної економіки, динамічного розви-
тку світових риків, невизначеності умов навколиш-
нього бізнес-середовища, інформатизації суспільства, 
стрімкого розвитку технологій, запорука успішного 
функціонування підприємств зв’язку полягає в їх 
спрямованості на інноваційний розвиток. Так, досяг-
нення успіху та високого рівня розвитку за зазна-
чених умов представляється можливим за допомо-
гою завчасного впровадження організаційних змін 
у постійну діяльність підприємства. Тобто, зміни є 
необхідним інструментом підвищення показників 
діяльності підприємств зв’язку, що в свою чергу, 
потребують ефективного управління. При чому, 
однією з головних задач тут є завчасна адаптація 
підприємства до постійно мінливих умов навколиш-
нього середовища, що представляється можливим 
тільки за умов впровадження організаційних змін у 
постійній діяльності підприємства [1, c. 7]. За таких 
обставин, значної актуальності набуває питання роз-
робки ефективного механізму управління змінами 
на підприємствах зв’язку в умовах забезпечення їх 
інноваційного розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанню ефективного управління змінами на підпри-
ємствах в своїх роботах приділяли увагу чимало відо-
мих вітчизняних та зарубіжних фахівців, таких як: 
К. Левін, Дж. Коттер, Л. Грейнер, І. Адізес, Д. Над-
лер, М. Ташмен. А. Джадсон, Р. Бекхард, Д. Най-
пак, Н. Бєляєва, Т. Гринько, О. Гусєва, О. Кова-
ленко, К. Крупа, Т. Кужда, І. Мазур, А. Наливайко, 
О. Петряєв, І. Прокопенко, В. Родіонова, С. Стеців, 
Р. Толпєжніков, В. Шапіро. В роботах зазначених 
авторів достатньою мірою висвітлено методичні, тео-
ретичні і практичні аспекти дослідження органі-
заційних змін, проте недостатньо обґрунтованими 
залишаються моделі і механізми управління змі-
нами, які б забезпечили ефективне впровадження 
організаційних змін на підприємства зв’язку в умо-
вах забезпечення їх інноваційного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Механізму управ-
ління змінами на підприємствах зв’язку притаманна 
певна специфіка, яка обумовлена особливостями 
самої галузі зв’язку та особливостями інноваційного 
розвитку підприємств зв’язку. Врахування цих осо-
бливостей при формуванні механізму управління 
змінами на підприємствах зв’язку в умовах забез-
печення їх інноваційного розвитку дозволяє здій-
снювати діагностику показників функціонування 
підприємства, ефективно планувати і управляти змі-
нами та оцінювати результати їх впровадження. 

Отже, об’єктом управління є зміни організацій-
ної структури підприємства як процес трансформа-
ції (придбання нових або втрата колишніх власти-
востей) організації або її окремих складових, перехід 
із поточного в якісно новий стан протягом певного 
періоду, під впливом синергетичного ефекту факто-
рів внутрішнього та зовнішнього середовища, діа-
лектично пов’язаний із його розвитком. Суб’єктами 

управління є суб’єкти внутрішнього менеджменту 
підприємства. Елементами механізму, що передають 
керівний вплив від суб’єктів до об’єкта є методи, 
важелі, інструменти. Методи ґрунтуються на базо-
вих процесах, властивих функціонуванню підприєм-
ства, наприклад, до складу методів зараховують пла-
нування, прогнозування, інвестування, матеріальне 
стимулювання тощо. 

Механізм управління змінами на підприємствах 
зв’язку в умовах забезпечення їх інноваційного роз-
витку передбачає використання відповідного інстру-
ментарію здійснення аналізу, оскільки саме аналіз 
формує підґрунтя ефективного управління змінами. 
До найбільш апробованих та ефективних форм ана-
лізу в даному випадку можна зарахувати: факторний 
аналіз, економічний аналіз, експертний аналіз, ста-
тистичний аналіз, інтегральна оцінка, математичне 
моделювання [2, c. 211]. Результатом використання є 
реалізація механізму управління змінами на підпри-
ємствах зв’язку в умовах забезпечення їх інновацій-
ного розвитку. На рис. 1 представлено концептуальну 
модель функціонування механізму управління змі-
нами на підприємствах зв’язку в умовах забезпечення 
їх інноваційного розвитку, що реалізується шляхом 
подолання чотирьох послідовних фаз управління:

Фаза 1 концептуальної моделі функціонування 
механізму управління змінами на підприємствах 
зв’язку в умовах забезпечення їх інноваційного роз-
витку: «Аналіз» передбачає виявлення необхідності 
впровадження організаційних змін та здійснення 
діагностики поточного стану справ на підприємстві. 
На основі виявлених передумов здійснюється аналіз 
та оцінка впливу факторів на потреби підприємства 
в організаційних змінах. 

Тобто, задля прийняття ефективного управлін-
ського рішення відносно стратегічних орієнтирів 
необхідних організаційних змін необхідно здійснити 
комплексну діагностику та оцінку показників під-
приємства за різними складовими розвитку, а саме: 
фінансова діяльність, інформаційні системи, управ-
ління персоналом і організаційною культурою та 
маркетингова діяльність.

В таблиці 1 наведено ряд показників, за якими 
здійснюється діагностика поточного стану підприєм-
ства зв’язку, і за якими здійснюється оцінка ефек-
тивності реалізації запланованих змін. 

Отже, з визначенням основних показників діяль-
ності підприємств зв’язку, тобто з визначенням 
поточного стану справ організації доцільним буде 
здійснення аналізу готовності організації до змін. 
Інтегральна оцінка готовності підприємства зв’язку 
до здійснення організаційних змін визначається за 
формулою:

321 *** WCWBWAI ++= ,              (1)

де I – інтегральна оцінка готовності підприємства 
зв’язку до здійснення організаційних змін; 

A, B, C – групи факторів: відповідно внутрішні 
характеристики підприємства, зовнішні характерис-
тики стосовно організації, характеристики організа-
ційних змін; 

W1-W3 – вага кожної групи факторів.
За необхідністю, на даному етапі розробляються 

заходи щодо оптимізації показників готовності під-
приємства до здійснення змін за кожною групою 
факторів. З досягненням комплексної готовності 
організації до здійснення організаційних змін фор-
мується робоча команда, учасники якої наділені пев-
ними повноваженнями в рамках реалізації проекту 
організаційних змін. 
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Фаза 2 концептуальної моделі функціону-
вання механізму управління змінами на підпри-
ємствах зв’язку в умовах забезпечення їх інно-
ваційного розвитку: «Планування» передбачає 
обов’язкове складання проекту організаційних 
змін, в рамках якого слід визначити чітку кон-
цепцію, мету та завдання необхідних організацій-
них змін. Тобто, базуючись на вхідних параме-

трах, що були отримані в результаті  здійснення 
фази 1 «Аналіз» необхідно визначити тип, масш-
таб і характер змін, тип організаційної струк-
тури, засоби та інструменти впровадження змін, 
програми професійного розвитку співробітників, 
політику винагород за успіх проекту та терміни, 
що необхідні для досягнення кінцевого резуль-
тату впровадження змін. 
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Визначення Кфв за групами факторів 

1.2. Діагностика підприємства 
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показників 
діяльності 
підприємства 

1.2.2. Визначення факторів готовності 
підприємства за групами (A, B, C) 

1.2.3. Інтегральна оцінка готовності 
підприємства до здійснення змін І = А х W1 + B х W2 + C х 

 

1.3. Створення робочої 
команди організаційних 

змін  
 

1.3.1. Визначення ролей 
та повноважень учасників 
робочої команди 

1.3.2. Визначення рівня 
опору персоналу змінам 

iiiR εκ *=  

1.3.3. Визначення функціонування 
системи опору змінам за моделлю 
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2.1. Визначення типу, масштабу, характеру змін  
 

2.2. Започаткування процесу реалізації змін  
 

Мета: ефективна реалізація запланованих змін 
Підхід: процесний 

 

Ф3 3.1. Реалізація проекту змін 
 

3.1.1. Зміна 
структури, ієрархії, 
організаційної 
культури та ін. 

3.1.2. Узгодження 
з існуючими 
бізнес-процесами 

3.1.3. Система мотивації: 
- матеріальної; 
- соц. підтримки; 
- нематеріал. стимул-ня 
 

Ф4 Мета: моніторинг результатів 
організаційних змін 

                   Підхід: 
 комплексний 

 
4.1. Оцінка ефективності результатів організаційних змін  

 
4.1.2. 
Інтегральна 
оцінка еф-
сті змін 

4.2. Визначення рівня розвитку підприємства 

4.1.1. Визначення 
стану «до» та 
«після» здійснення 
змін   

4.1.2. Визначення 
показників 
ефективності 
змін 

4.2.1. Інституціоналізація змін 
 

Рівень розвитку: 0,8-1 Рівень розвитку: 0,1-0,8 Рівень розвитку: 0-0,1 

4.2.3. Завершення проекту 4.2.2. Коригування проекту змін  
 

Концептуальна модель управління змінами на 
підприємствах зв’язку 
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3.1.4. Інструменти 
подолання опору 
організаційним 
змінам 

Атрибути робочої команди 
 

Результат 
застосування 
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Умова: 

( )( ) max→∆ RCϕ

коли 

( ) min→RС  

4.1.2. Оцінка 
показників  

якК , 
кілК  

   
ефК = якК * кілК  

ijF∆

 

Рис. 1. Концептуальна модель функціонування механізму управління змінами  
на підприємствах зв’язку в умовах забезпечення їх інноваційного розвитку
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Складання проекту змін передбачає процес пла-
нування зазначених організаційних змін спрямова-
них на покращення значень показників відповідних 
складових розвитку підприємства. Після прийняття 
рішення про характер необхідних трансформацій слід 
документально затвердити план змін та переходити 
до його безпосередньої реалізації. Започаткувавши 
процес реалізації змін, менеджеру з управління змі-
нами дається змога попереднього коригування плану 
задля ефективної реалізації запланованої зміни. 

Фаза 3 концептуальної моделі функціонування 
механізму управління змінами на підприємствах 
зв’язку в умовах забезпечення їх інноваційного роз-
витку: «Реалізація» передбачає безпосереднє впро-
вадження організаційних змін, поточний контроль, 
оцінку та мінімізацію перешкод на шляху до інсти-
туціоналізації змін. Впродовж зазначеної фази вини-
кає необхідність мотивації персоналу організації з 
метою подолання опору організаційними змінам. 

Фаза 4 концептуальної моделі функціонування 
механізму управління змінами на підприємствах 
зв’язку в умовах забезпечення їх інноваційного роз-
витку: «Оцінка» передбачає оцінку показників ефек-
тивності змін на підприємстві із градацією рівня 
його розвитку та прийняття рішення щодо доціль-
ності продовження реалізації проекту змін. Оцінка 
ефективності організаційних змін враховує визна-
чення стану «до» та «після» здійснення організа-
ційних змін. Так, за допомогою інтегральної оцінки 
ефективності змін, задля якої слід визначити кіль-
кісні та якісні показники ефективності змін, пред-
ставляється можливим визначити рівень досягнутого 
розвитку і прийняти управлінське рішення щодо 
майбутніх дій стосовно проекту організаційних змін.

Фази запропонованої концептуальної моделі 
функціонування механізму управління змінами на 
підприємствах зв’язку в умовах забезпечення їх 
інноваційного розвитку взаємопов’язані та логічно 
переходять одна в іншу, при цьому кожна наступна 
фаза безпосередньо залежить від попередньої. Такий 
поділ на фази дозволяє визначити проблемні ділянки 
процесу впровадження організаційних змін на під-

приємстві, коло проблемних питань та методи, що 
необхідні для їх вирішення.

Висновки. Отже, концептуальна модель функці-
онування механізму управління змінами на підпри-
ємствах зв’язку в умовах забезпечення їх іннова-
ційного розвитку включає в себе чотири послідовні 
фази управління, а саме: аналіз та діагностика 
рівня розвитку підприємства; розробка проекту 
організаційних змін з обов’язковим визначенням 
концепції, мети та завдань; безпосереднє впрова-
дження організаційних змін, поточний контроль, 
оцінка та мінімізація перешкод на шляху до інсти-
туціоналізації зміни; прийняття рішення щодо 
ефективності та доцільності продовження реаліза-
ції проекту організаційних змін. Зазначений поділ 
дає змогу завчасно визначити проблемні ділянки 
процесу впровадження організаційних змін на під-
приємствах зв’язку, окреслити коло проблемних 
питань та застосувати інструменти подолання опору 
організаційним змінам.
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Таблиця 1
Показники діагностики та оцінки організаційних змін за складовими розвитку підприємств зв’язку

Складові розвитку 
підприємства Показники

Фінансова діяльність

– показники загальної фінансової діяльності (виручка від реалізації, собівартість, 
адміністративні витрати, статутний капітал, грошові кошти, інвестиції, запаси ТМЦ);
– показники рентабельності (загальна, власного капіталу, активів);
– показники фінансового управління активами (оборотність кредиторської та дебітор-
ської заборгованості).

Інформаційні системи

– наявність високого рівня якості інформаційного забезпечення управлінських проце-
сів;
– наявність формальних і неформальних каналів передачі інформації;
– рівень достовірності інформації;
– рівень захищеності інформації.

Управління персоналом та 
організаційна культура

– продуктивність праці;
– середній рівень заробітної плати;
– плинність кадрів;
– рівень кваліфікації та освіти персоналу;
– рівень опору персоналу змінам;
– рівень організації діяльності підрозділів управління персоналом;
– рівень трудової дисципліни;
– рівень задоволеності умовами праці.

Маркетингова діяльність

–  рівень розвитку маркетингової служби (товарна, цінова, збутова політика);
– ефективність маркетингових заходів;
– регулярність здійснення маркетингових заходів;
– освоєння нових ринків.

Розроблено автором на основі розглянутих літературних джерел [3, 4, 5, 6]   


