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дослідження сутності управління зМінаМи в забезпеченні циклічного 
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УДК 005.591.4

Гриньова В. М., Гребнєва Ю. І. Дослідження сутності управління змінами в забезпеченні циклічного розвитку підприємств
У статті досліджено сутність поняття змін на етапах життєвого циклу підприємства. Обґрунтовано необхідність дослідження циклічного 
розвитку підприємств у рамках концепції управління змінами. Розкрито сутність та взаємозв’язок понять функціонування, розвитку, гнучкос 
ті та адаптивності підприємства. Узагальнено та розкрито зміст наукових досліджень циклічного розвитку підприємства. У результаті до-
слідження було виявлено, що еволюція поглядів концепцій управління змінами та життєвого циклу має складну та неоднозначну історію. Кожен 
етап пов’язаний із певними політичними, соціальними та економічними факторами, які слід розглядати не тільки в контексті міжнародного 
ринку, а й насамперед у рамках досвіду національної економіки. Це пов’язано з відносно невеликим самостійним досвідом української економіки, що 
ускладнює прийняття рішень на основі організаційної пам’яті підприємства. Зазначені фактори зумовлюють більш детальне вивчення теоре-
тичних і практичних підходів до визначення змін на етапах розвитку підприємства.
Ключові слова: управління змінами, життєвий цикл, розвиток, функціонування, гнучкість, адаптивність.
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УДК 005.591.4
Гринева В. Н., Гребнева Ю. И. Исследование сущности управления  
изменениями в обеспечении циклического развития предприятий

В статье проведено исследование сущности понятия изменения на 
этапах жизненного цикла предприятия. Обоснована необходимость 
исследования циклического развития предприятий в рамках кон-
цепции управления изменениями. Раскрыта и выявлена взаимосвязь 
понятий функционирования, развития, гибкости и адаптивности 
предприятия. Обобщено и раскрыто содержание научных исследова-
ний циклического развития предприятия. В результате исследования 
было выявлено, что эволюция взглядов концепций управления измене-
ниями и жизненного цикла имеет сложную и неоднозначную историю. 
Каждый этап связан с определенными политическими, социальными 
и экономическими факторами, которые следует рассматривать не 
только в контексте международного рынка, а прежде всего, в рам-
ках опыта национальной экономики. Это обусловлено относительно 
небольшим самостоятельным опытом украинской экономики, что 
затрудняет принятие решений на основе организационной памяти 
предприятия. Указанные факторы обусловливают более глубокое 
изучение теоретических и практических подходов к исследованию из-
менений на этапах развития предприятия.
Ключевые слова: управление изменениями, жизненный цикл, разви-
тие, функционирование, гибкость, адаптивность.
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in Ensuring Cyclic Development of Enterprises
The article conducts the study of essence of the change notion at stages of the 
life cycle of an enterprise. It justifies a necessity of study of cyclic development 
of enterprises within the concept of managing changes. It shows interconnec-
tion of such notions as functioning, development, flexibility and adaptability 
of an enterprise. It generalises and shows the essence of scientific studies of 
cyclic development of an enterprise. In the result of the study it reveals that 
evolution of concepts of managing changes and life cycle have a complex 
and ambiguous history. Each stage is connected with certain political, social 
and economic factors, which should be considered not only in the context of 
the international market, but, first of all, within experience of the national 
economy. This has to do with relatively small independent experience of the 
Ukrainian economy, which makes it difficult to make decisions on the basis 
of the organisational memory of an enterprise. The said factors make for a 
deeper study of theoretical and practical approaches to the study of changes 
at the stages of enterprise development.

Key words: managing changes, life cycle, development, functioning, flexibil-
ity, adaptability.
Tabl.: 1. Bibl.: 19. 

Hrynyova Valentyna M.– Doctor of Science (Economics), Professor, Head of 
the Department of Management, Kharkiv National University of Economics 
(pr. Lenіna, 9a, Kharkiv, 61166, Ukraine)
E-mail: grineva@hneu.edu.ua

Hrebnyeva Yuliya I.– Postgraduate Student, Department of Management, 
Kharkiv National University of Economics (pr. Lenіna, 9a, Kharkiv, 61166, 
Ukraine)
E-mail: yuliagrebneva2010@gmail.com

Для економічно ефективного функціонування суб’єк
там господарської діяльності необхідно постій
но коригувати та змінювати погляди та концепції 

своєї діяльності. Національні економіки зміщують власні 
пріоритети в бік високотехнологічного інноваційного роз
витку промислових підприємств у забезпеченні належної 
здатності відповідати сьогоденним світовим тенденціям 
бізнессередовища. Сьогодні українські підприємства зму

шені стикатися з великою кількістю перешкод не тільки 
для свого розвитку, а й для самого функціонування, як ді
яльного господарського об’єкта. Здатність ефективно про
водити заходи щодо модернізації українських підприємств 
напряму залежить від об’єктивної економічної оцінки їх іс
нуючого управлінського та виробничого потенціалу. Тому в 
рамках концепції управління змінами доцільно приділити 
увагу теорії життєвого циклу підприємств. 
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Теорія та практика концепції управління змінами є 
предметом багатьох наукових досліджень зарубіжних і ві
тчизняних вчених, таких, як: У. Барнет, А. Ван де Вен, У. Брі
джес, К. Левін, Д. К. Воронков, Т. І. Лепейко та ін.

Дослідженню циклічності розвитку підприємств 
присвячені роботи таких вчених, як: І. Адізес, Л. Грейнер, 
Б. З. Мильнер, А. М. Штангрет, О. І. Копилюк, Г. Ліппітт,  
В. Скотт, Ф. Ліден та ін. 

Мета та завдання статті полягають у визначенні 
змісту категорії «змін» на етапах життєвого циклу підпри
ємства, а також узагальнення теоретичних підходів щодо 
циклічного розвитку підприємств у рамках концепції 
управління змінами. 

Розглядаючи процес управління змінами, перш за все 
необхідно визначити сутність поняття змін на під
приємстві. Узагальнену хронологію дослідження те

орії організаційних змін подано в табл. 1.
З філософської точки зору зміна визначається, як 

найбільш загальна форма буття всіх об’єктів та явищ, що 
передбачає будьякий рух та взаємодію, перехід з одного 
стану в інший та включає всі процеси розвитку, а також 
виникнення нових явищ. Відповідно до наведеного тлума
чення в процесі дослідження слід відокремити зміни, що 
відбуваються в результаті цілеспрямованих управлінських 
дій, від процесів щодо самостійного розвитку підприєм
ства в рамках його життєвого циклу.

 Не дивлячись на існування багатьох наукових робіт у 
галузі менеджменту змін, недостатнім є визначення сутності 
поняття змін на підприємстві. Суттєва відмінність між дум
кою авторів полягає в тому, що одні приділяють увагу зміс
товній складовій змін інші, надають перевагу самому про
цесу змін. Подібне розділення має серйозне прикладне зна
чення для дослідників, однак повноцінне дослідження змін 
має охоплювати як змістовну, так і процесну складову змін, 
інакше буде отримано однобоке уявлення про проблему. 

У працях Ван де Вена та Пула наведено змістовне 
тлумачення терміна «змін на підприємстві» – це емпіричне 
спостереження відмінності у формі, якості або стані яко
гось організаційного елементу на протязі певного часового 
відрізку. Організаційними елементами можуть виступати 
організаційна стратегія, робота конкретного працівника 
або всього персоналу, товари та послуги чи підприємство 
в цілому [19]. 

Процесна складова змін концентрує увагу на дослі
дженні послідовності, швидкості та причин виникнення 
подій, системах прийняття рішень та поширення інформа
ції, які призвели до змістовних змін на підприємстві.

Узагальнюючи наведені твердження, пропонується 
визначати організаційні зміни, як процес перетворення 
елементів функціонування підприємства під впливом вну
трішніх і зовнішніх чинників, що призводить до набуття 
нового (бажаного) якісного та кількісного стану, здатного 
на певний проміжок часу відповідати вимогам оточення.

Таблиця 1

Еволюція теорії організаційних змін

№ 
з/п

Соціально-економічні  
характеристики Характерні зміни основні наукові підходи Стиль управління

Кінець Другої світової війни

1

Економічне зростання 
та стабільність. Зміни 
асоціюються з прогре-
сом, а сам процес змін 
характеризується поступо-
вістю й безперервністю

Зміни є синонім організацій-
ного розвитку, зростання  
й адаптації. Процесний підхід 
до змін. Особлива увага 
приділяється методам впро-
вадження перетворень та по-
доланню опору персоналу

Теорії економічного 
зростання та життєвого 
циклу; непередбаченість 
організаційного розвитку 

Управління на основі 
екстраполяції. Темп 
змін прискорюється, 
але майбутнє ще 
можна передбачати 
шляхом екстраполяції 
минулого

Кінець 70-х – початок 80-х рр.

2

Рецесія та спад. Енергетичні 
кризи 70-х років; поява но-
вих конкурентів на глобаль-
ному ринку; високий рівень 
безробіття; довготривала 
стагнація індустріальної 
виробничої системи

Зміни розглядаються як нега-
тивні, небажані та драматичні 
явища, що відображають 
кризовий стан підприємства. 
Поширено впровадження 
революційних і радикаль-
них змін, що передбачають 
зміни в культурі, стратегії 
та організаційної структури 
підприємств

Теорія популяційної 
екології; конфігураційний 
підхід; культурно-когні-
тивна теорії; теорія 
пере ривчастої рівноваги 
(квантової еволюції)

Управління на основі 
передбачення змін, 
коли почали виникати 
несподівані явища й 
темп змін прискорив-
ся, однак не настільки, 
щоб неможливо було 
вчасно передбачити 
майбутні тенденції та 
сформувати реакцію 
на них

Кінець 80-х – сучасність

3.

Глобалізація ринків, кризи 
у світовій економіці, висо-
кий рівень конкуренції та 
безробіття

Зміни мають безперервний ха-
рактер, є частиною реальності 
підприємства та єдиним перед-
бачуваним явищем. Значна 
увага приділяється безперерв-
ному процесу навчання всіх 
співробітників

Еволюційні теорії; теорії 
хаосу та навчання; 
конструктивістський 
підхід. 

Управління на основі 
гнучких екстрених 
рішень. Процес зміни 
має проактивний та 
реактивний характер

http://www.business-inform.net
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Дослідження сутності змін на підприємстві доцільно 
розглядати в контексті станів «стійкості», «розвитку» та 
«функціонування».

Стійкість слід розглядати як гіпотетичну, віднос-
ну, тимчасову та минущу форму станів об’єкта, при якому 
об’єкт абстрагуються від несуттєвих змін на певний час. 
Стан спокою нестійкий, що обумовлює його перетворення 
в більш складну форму станів об’єктів – зміну [4].

У рамках концепції системного розвитку доцільно 
виключити етап виникнення самої системи та етапи її роз-
паду, ліквідації та припинення існування. Формування ціліс-
ної системи, її вихідної форми хоча і пов’язане з розвитком, 
проте не є ще власне розвитком. Воно являє собою взаємо-
дію елементів, що народжують нову структуру, яка вважа-
ється початок розвитку. Розвиток передбачає зміну стану 
об’єкта, яка відбувається за умови збереження їх вихідного 
стану, що породжує нові стани. Збереження вихідного стану 
дає можливість здійснення закономірностей розвитку.

Г. Архангельський функціонування й розвиток ви-
значає як «…два основних режими здійснення діяльності, 
відповідно, сталого, передбаченого отримання певних ре-
зультатів і нестійкого, важко передбачуваного, стрибкопо-
дібного виходу діяльності на новий якісний рівень» [1]. 

Функціонування визначають [2] як процес реалізації 
функцій, режим функціонування системи, що встановлюєть-
ся за допомогою організаційних методів управління, а якість 
функціонування системи характеризується критеріями ефек-
тивності управління, що дозволяють оцінити ступінь досяг-
нення мети з урахуванням певних витрат різних ресурсів.

Теорія функціональних систем розглядає підприєм-
ство як організаційні утворення, що мають здатність 
до самоорганізації та саморегулюванню, об’єднані 

певними механізмами регуляції (нормалізації, відновлення). 
Інтенсивність процесів саморегуляції визначає ритми тим-
часових змін різних функцій системи, причому кожна функ-
ціональна система має свій індивідуальний специфічний 
ритм діяльності, тісно пов’язаний з ритмами діяльності ін-
ших взаємопов’язаних з нею функціональних систем. Саме 
тому необхідно підкреслити особливу важливість розгляду 
динаміки поведінки системи з розвитком часу. Існування 
підприємства в короткостроковому періоді забезпечується 
функціонуванням, але виконання процесів функціонування 
недостатньо для існування підприємства в довгостроковій 
перспективі, для цих цілей необхідне виконання проце-
сів їхнього розвитку. У цьому проявляється взаємозв’язок 
функціонування та розвитку: функціонування забезпечує 
систему ресурсами, необхідними для розвитку. 

У рамках теорії управління змінами на ряду з поняття-
ми «функціонування» і «розвиток» доцільно прибілить увагу 
процесам адаптації підприємства. Адже для забезпечення 
стійкості і цілісності діяльності підприємства система управ-
ління повинна бути адаптивною і керованою одночасно. 

Адаптивність системи управління – це властивість, 
що відображає здатність системи швидко й гнучко реагу-
вати на будь-які зміни та розробляти адекватні управлін-
ські рішення, що не суперечать внутрішнім можливостям 
підприємства. При цьому під адаптивністю розумієть-
ся не тільки здатність реагувати на зовнішні зміни, але 
й передбачати їх. Адже зміни, особливо в економіці, не 
відбуваються миттєво, оскільки ґрунтуються на великої 
кількості факторів, що закономірно розвиваються в ото-
чуючому середовищі.

Близьким за змістом адаптивності є поняття «гнуч-
кість», й деякі вчені навіть ототожнюють їх. У сучасній 
економічній науці поняття «гнучкість підприємства» має 
неоднозначні трактування. Гнучкість може розглядатися 
як пристосовуваність до умов середовища, однак під гнуч-
кістю можна вважати й довільні зміни стану або поведінки 
системи в результаті певного впливу на неї. При цьому слід 
приділити увагу критичним значенням параметрів систе-
ми, перевищення яких веде до її якісної перебудови. Д. Гіл-
мор [11] вважає, що гнучкість стосується відносно корот-
котермінового періоду, тоді як адаптивність має скоріше, 
стратегічну орієнтацію.

Прагнучи розмежувати поняття «адаптивність» і 
«гнучкість», Т. І. Лепейко та Н. М. Шматько виділяють кри-
терії відмінності – глибину та поворотність змін, джерела 
змін та готовність до змін. На думку вчених, адаптивність 
характеризує спроможність підприємства до більш глибо-
ких (безповоротних, змін), що передбачає часткову чи по-
вну заміну основних фондів, продукції, що випускається або 
навіть зміну профілю діяльності. Гнучкість характеризуєть-
ся спроможністю підприємства змінювати альтернативні 
варіанти функціонування, з можливістю при необхідності 
обрати будь-який стан необмежену кількість разів [5]. 

Отже, слід погодитися з думкою вчених, які підкрес-
люють реакційний характер гнучкості підприємства. Адже 
гнучкість проявляється при змінах як у зовнішньому, так і у 
внутрішньому середовищі підприємства в той час, як адап-
тивність має місце у випадку змін у зовнішньому середовищі.

Таким чином, зміни повинні розглядатися як ком-
понент розвитку підприємства, при цьому, необхідно від-
окремлювати об’єкт розвитку (що розвивається), предмет 
розвитку (властивості розвитку) та закони розвит ку (як 
розвивається). 

Об’єктами розвитку підприємства можуть виступа-
ти мотивація та компетентність персоналу, організаційні 
процеси та технологій виробництва, організаційна куль-
тура, структура розподілу повноважень, стилі та методи 
управління, структура інформаційного потоку, відносини 
з клієнтами та постачальниками, фінансовий потенціал та 
інше. Предметом розвитку виступає спрямованість змін – 
відношення, розмір, склад, форма, структура та інше. За-
кони розвитку – це «природні» процеси, що виникають на 
певному етапі життєвого циклу підприємства. 

У. Бріджес розділяє поняття «зміни» та «перехідний 
період». На його думку, зміна характеризує певну ситуа-
цію, наприклад, переїзд на нове місце, зміна керівництва 
та інше. Перехідний період – це «процес, протягом якого 
відбуваються процеси пристосування та прийняття умов, 
що склалася в результаті зміни» [3]. 

Будь-яке підприємство, як один з різновидів економіч-
них систем, у своїй життєдіяльності проходить певні 
цикли. Кожен такий цикл завершується, як правило, 

переходом на новий рівень відтворювального процесу. Так, 
Мильнер Б. З. [6] проводить аналогію між життєвим циклом 
підприємства та передбачуваними змінами з певною послі-
довністю протягом часу. Автор вважає, що застосування по-
няття життєвого циклу дає можливість виділити чіткі етапи, 
через які проходить підприємство при цьому переходи від од-
ного етапу до іншого є передбачуваними, а не випадковими. 

А. М. Штангрет та О. І. Копилюк визначають життє-
вий цикл, як «…сукупність стадій, які проходить підприєм-
ство в перебігу своєї життєдіяльності від створення до лік-
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відації, кожна з яких характеризується певною системою 
стратегічних цілей та завдань, особливостями формування 
ресурсного потенціалу, досягнутими результатами функці-
онування» [7].

Важливим елементом у механізмі управління зміна-
ми є визначення стадії життєвого циклу підприємства. 
Хенкс, Уотсон та ін. [13] так визначають етап життєвого 
циклу: «…унікальна конфігурація змінних характеристик 
підприємства, пов’язаних з організаційною структурою та 
потенціалом підприємства». На думку авторів, потенціал 
підприємства визначається віком, розміром, швидкістю 
зростання та координаційними завданнями (проблемами), 
що стоять перед підприємством. 

Одну з найперших моделей, що описують життєвий 
цикл підприємства, запропонував американський 
дослідник Доунс [9], який описав три стадії зрос-

тання й розвитку державних комітетів. Модель відображує 
розвиток урядових організацій від встановлення та об-
ґрунтованості їхнього існування до інновацій і розширен-
ня, і потім до формалізації та контролю. Незважаючи на те, 
що об’єктом дослідження виступають утворені державним 
апаратом комітети, а не підприємства, це була перша мо-
дель, в якій було зроблено спробу розглянути основні про-
блеми, що виникають на різних стадіях життєвого циклу. 
Багато тенденцій відмічених Доунсоном, мають свої про-
яви на сучасних підприємствах. 

Першу модель, що описує життєвий цикл комерцій-
ного підприємства, розробили американські вчені Ліппітт 
і Шмідт [15]. Основна перевага моделі полягає в тому, що 
в ній уперше були розглянуті проблемні й кризові ситуації 
на етапах життєвого циклу, а також запропоновані можливі 
варіанти їх вирішення. Недоліком моделі слід вважати те, 
що дослідження не має практичного підтвердження та ба-
зується виключно на теоретичних припущеннях. В. Скотт 
[18] виділив три типи організаційних форм, що засновані 
на історичному розвитку підприємства. Автор вважає, що 
підприємства рухаються від неформальної організації до 
формалізованої бюрократії та диверсифікованим конгло-
мератам. Ф. Ліден [16] розглядає життєвий цикл підпри-
ємства з позиції виконання певних функціональних за-
вдань, притаманних кожному етапу. Таким чином, модель 
розвитку переміщається з акценту на інновації та «ніші 
покоління» до стабільності та інституціоналізації. Модель 
Е. Фламхольца [10] містить сім стадій розвитку, для кож-
ної характерні певні критичні проблеми. Основну увагу 
автор приділяє хворобам зростання, з якими пов’язаний 
перехід від підприємницького управління до професійного 
менеджменту. Д. Кац і Р. Кан [14] вважають, що основою 
для циклічного розвитку є організаційна структура, що має 
властивості до розвитку в часі. 

Модель Л. Грейнера [12] передбачає п’ять основних 
факторів розвитку підприємства: вік підприємства; роз-
мір підприємства; етапи еволюції; етапи революції; темпи 
зростання галузі. На думку Л. Грейнера, розвиток підприєм-
ства слід розглядати як чергування еволюційного (тривалі 
періо ди зростання без значних перетворень) та революцій-
ного (періоди значних змін у організаційному житті) періо-
дів. Таким чином, життя підприємства складається в про-
суванні підприємства через стадії, де кожен еволюційний 
період створює його власну революцію. Шлях організації з 
однієї стадії розвитку до наступної полягає в подоланні від-
повідної кризи даного перехідного періоду. Кожен еволю-

ційний етап характеризується певним стилем управління,  
у той час, як революційним періодам притаманне подолан-
ня певної проблеми управління. Антиномія теорії Грейнера 
полягає в тому, що рішення проблеми на одній стадії стає 
джерелом проблем для іншої.

Розвиваючи ідеї Л. Грейнера, Іцхак Адізес [8] запро-
понував десятиступінчату модель життєвого циклу. Автор 
акцентує увагу на відмінностях між нормальними та ано-
мальними проблемами в житті підприємства. Нормальні 
проблеми носять передбачуваний характер у той час, як 
аномальні проблеми не повинні були б з’являтися на пев-
них стадіях і вимагають негайного вирішення, адже можуть 
стати патологічними. І. Адізес вважає, що для забезпечення 
здорової життєдіяльності підприємства менеджмент має 
відповідати правилу чотирьох функцій управління (PAEI), 
спрямованих на досягнення ефективності: отримання ре-
зультату (P – рroduce results); дотримання встановлених пра-
вил та інструкцій (A – administration); стимулювати підпри-
ємництво до змін (E – entrepreneurship); управління міжосо-
бистісними відносинами співробітників (I – integration). На 
думку вченого, для виконання зазначених функцій підпри-
ємству необхідно використовувати певні стилі управління, 
котрі відповідають за розвиток стратегічних якостей. Для 
забезпечення результативності та контрольованості під-
приємства необхідно розвивати функціональні та систем-
ні якості підприємства в короткостроковому періоді. Для 
отримання бажаної гнучкості та мотивованості необхідно 
розвивати проактивні та органічні якості в довгостроково-
му періоді. На відміну від Л. Грейнера теорія Адізеса перед-
бачає можливість повернення з нижчої гілки розвитку до 
стадії «піку», а також наголошує на можливість державного 
втручання в природний розвиток підприємства.

Не дивлячись на те, що перераховані моделі життєво-
го циклу передбачають різні концептуальні змінні, 
можна підкреслити певні подібності в інтерпрета-

ції етапів розвитку підприємства. Загалом виділяють чоти-
ри основні складові, характерні для теорії життєвого циклу 
підприємства: аналогія з біологічними організмами; струк-
турні та контекстуальні змінні, як чинники, що визначають 
етапи життєвого циклу; проблеми підходу (еволюційна та 
революційна дилема). Дослідники не вказують на промі-
жок часу, протягом якого підприємство може залишатися 
на певній стадії розвитку. Водночас більшість емпіричних 
досліджень показують, що підприємства рухаються по ета-
пах життєвого циклу з різною швидкістю. Так, на думку 
Ліппіта і Шмідта, організаційний вік та етап розвитку, на 
якому перебуває підприємство, не мають прямого зв’язку. 
Більшість учених погоджуються у твердженні, що стадії 
розвитку не пов’язані один з одним у детермінованій по-
слідовності. Наприклад, стадія зрілості може передувати 
занепаду, відродженню або зростанню та навпаки за стаді-
єю росту може слідувати занепад або навіть смерть. 

Для переходу з одного етапу розвитку на більш якіс-
ніший підприємство має впроваджувати та управляти 
змінами. Так, вчені Дж. Моран і Б. Брайтман управління 
змінами визначають як циклічний процес, що постійно 
проходить через такі етапи: розуміння поточної ситуації; 
визначення бажаного стану й розробка плану перетворень; 
включення в нього інших і формування критичної маси од-
нодумців; відстеження і стабілізації результатів [17]. 

Управління змінами передбачає здатність менедж-
менту підприємства керувати та експлуатувати зміни для 
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забезпечення гнучкості та адаптованості за допомогою ін-
новаційної рішень. Відповідно до наведеного тлумачення 
слід підкреслили тісний взаємозв’язок ситуаційного підхо-
ду та концепції управління змінами. Фактично ситуаційний 
підхід указує на необхідність вироблення певної реакції, на 
зміни які спровокувала певна ситуація. Однак діяти відпо-
відно до складених обставин можливо лише за умов від-
сутності ймовірності настання негативних наслідків для 
функціонування підприємства, які не завжди вдається 
спрогнозувати стовідсотково. У той час, як поняття управ-
ління змінами має більш широку спрямованість та висуває 
більш складні завдання до системи управління, що поля-
гають не тільки у виробленні якостей пристосування до 
складених обставин, а й у створенні необхідних захисних 
механізмів і реакцій на зміни з урахуванням можливостей 
та потенціалу підприємства.

Таким чином, управління змінами на етапах життєво-
го циклу – це специфічний вид управлінської діяль-
ності, ключовими складовими якого є: безперервний 

процес відстеження та передбачення змін зовнішнього та 
внутрішнього середовища; прогнозування впливів на ефек-
тивність діяльності з урахуванням етапу життєвого циклу та 
потенціалу підприємства; розробка методів та інструментів 
для ідентифікації, попередження та реакції на зміни; плану-
вання змін відповідно до узгодженого майбутнього бажа-
ного стану підприємства; організація процесу здійснення 
змін – розробка плану й механізмів впровадження змін; 
забезпечення процесів функціонування та розвитку; реалі-
зація змін – перетворення окремих елементів підприємства 
з одночасним збереженням його цілісності та яко сті, відпо-
відно до стратегічних цілей та завдань; контроль та регулю-
вання – безперервний моніторинг результатів і відхилень 
від встановленого плану, внесення корективів відповідно 
до проявів гнучкості та адаптивності підприємства.

ВиСНоВки
У рамках концепції управління змінами врахування 

закономірностей циклічного розвитку підприємств дає 
можливість виділити загальні тенденції та особливості на 
кожному етапі розвитку, передбачати та впроваджувати 
необхідні зміни, забезпечуючи довготривалу й ефективну 
господарську діяльність. При цьому слід зазначити, що ме-
тоди управління, які з успіхом застосовуються на одному 
етапі, можуть бути неадекватними на іншому. Особливої 
уваги керівників і менеджерів вимагає рішення проблем, 
що виникають при переході на наступний етап розвитку 
підприємства. Невирішеним залишаться й питання прак-
тичного застосування моделей життєвих циклів на україн-
ських підприємствах. Зазначені моделі були сформовані на 
основі досліджень підприємств з більш розвиненою еконо-
мічною системою та історією. Сучасні дослідники говоря-
чи про успішність застосування моделей розвитку, спира-
ються на практичний досвід менеджерів, які керують уже 
створеними та ефективними підприємствами. Тому при 
використанні окремої моделі необхідно розуміти певні об-
меження, що можуть негативно вплинути на придатність 
моделі в українському бізнес-середовищі.                   
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