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ВСТУП
Управління організаційно-економічними змінами на українських
підприємствах сьогодні є недостатньо досліджене, а існуючі методи і моделі
щодо проведення змін не завжди актуальні. Динамічне середовище та велика
кількість факторів впливу на підприємство змушують керівників та
працівники невідкладно реагувати на зміни, що виникають у процесі
діяльності організації.
Реагування на такі зміни повинно бути не тільки швидким, але й
ефективним, що дозволить зберегти позиції організації на ринку та
забезпечить її майбутнє існування. Оскільки організаційні зміни – це зміни,
що стосуються здебільшого функції планування на підприємстві та зміни
його організаційної структури, варто виділити поняття організаційноекономічних

змін

як

змін,

що

стосуватимуться

оптимізації

та

реструктуризації економічної системи організації загалом. Аналіз останніх
досліджень та публікацій.
Різноманітні теорії та етапи управління організаційними змінами,
зокрема процеси планування й реалізації змін, є предметом наукових
досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема: різноманітні теорії
здійснення змін в організації К. Левіна, визначення причин змін на
підприємствах та методів управління ними О.О. Гайдей, теоретичні та
прикладні засади управління підприємством О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник,
Осоновська Г.В., Осоновський О.А., процес та методи управління змінами І.І.
Бажин, Г.М. Тарасюк, О.В. Дашкевська, О.М. Грабчук та ін.
Слід зазначити, що поняття організаційно-економічних змін на
підприємстві є недостатньо досліджене сьогодні та потребує глибшого
вивчення науковців.
Метою

роботи

є

аналіз

організаційно-економічного

механізму

здійснення змін в організації.
Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні завдання:



розглянути сутність організаційних та економічних змін;



дослідити фактори, які стимулюють та стримують організаційно-

економічні зміни та їх особливості;


навести

методичні

підходи

до

здійснення

організаційно-

економічних змін;


здійснити характеристику ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як суб'єкта

господарювання;


провести оцінку фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ

«ПРИВАТБАНК»;


проаналізувати організаційно-економічний механізм здійснення

змін на ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;


вивчити охорону праці на ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;



розглянути удосконалення організаційних змін в ПАТ КБ

«ПРИВАТБАНК»;


запропонувати удосконалення економічних

змін в ПАТ КБ

«ПРИВАТБАНК»;


розрахувати економічний ефект від запропонованих заходів .

Об'єктом вивчення в роботі виступає ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Предметом

дослідження

являється

механізм здійснення змін в організації.

організаційно-економічний

ВИСНОВКИ
Таким чином, у ході виконання дипломної роботи нами було дійдено
висновків, що:
1. Результати аналізу літературних джерел свідчать про те, що не існує
чіткої класифікації організаційних змін. Оскільки діяльність організації
залежить від впливу різноманітних чинників, то ми запропонували
класифікацію організаційних змін відповідно до чинників впливу на
організацію за О.Є. Кузьміним та О.Г. Мельник.
Чинники впливу на організацію – це рушійні сили, які впливають на
виробничо-господарську діяльність організації і забезпечують певний рівень
отриманих результатів. Їх можна класифікувати за двома ознаками: рівень
впливу та середовище впливу. За рівнем впливу виділяють []:
●

мікроекономічні

чинники,

які

здійснюють

вплив

на

рівні

підприємства (цілі, структура, завдання, технологія, працівники, ресурси,
партії, постачальники, споживачі, конкуренти тощо);
● макроекономічні, які впливають на рівні галузей та держави
(законодавчі акти, державні органи влади, система економічних відносин у
державі, стан економіки, міжнародні події, міжнародне оточення, НТП,
політичні

обставини,

соціально-культурні

обставини,

особливості

міжнародних економічних відносин тощо). За середовищем впливу []:
● внутрішнє середовище визначається внутрішніми чинниками, тобто
ситуаційними рушійними силами всередині організації (цілі, структура,
завдання, технологія, працівники та ресурси);
● зовнішнє – визначається зовнішніми чинниками, тобто ситуаційними
рушійними силами, що впливають на організацію ззовні (споживачі,
конкуренти, органи державного управління, фінансові організації тощо). На
основі проаналізованих вище чинників, можемо дійти висновку, що перша
класифікація – за рівнем впливу – не дає змоги нам класифікувати
організаційні зміни, адже містить елементи зовнішнього середовища, які

можуть бути і є причиною здійснення організаційних змін, які відбуваються в
організації. Проте, друга класифікація – за середовищем впливу – дає змогу
виділити різні види змін залежно від внутрішнього середовища організації.
2. Фактори впливу як для організаційних, так і для організаційноекономічних змін є однаковими. Зовнішні пов’язані зі специфікою
середовища, в якому функціонує організація, а конкретніше – зі змінами, що
виникають у складових цього середовища: в економічній ситуації; в
технологічній складовій; в державному регулюванні; в соціально-культурних
компонентах;

в

міжнародних

аспектах;

конкуренти;

постачальники;

споживачі тощо.
Більшість цих факторів здійснюють поверхневий вплив на організацію
і не призводять до суттєвих змін в організації, але останні, такі як
конкуренти,

постачальники,

споживачі

є

основним

важелем

щодо

впровадження процесу змін в організації. Щодо внутрішніх факторів, то
варто виділити мету, цілі, завдання, ресурси, технології та структуру
організації.
3.

Ефективність

впровадження

організаційно-економічних

змін

оцінюється за результатами, до яких ці зміни призвели, а також за
можливими перспективами, що виникли внаслідок впровадження змін. Отже,
результати змін слід оцінювати з двох позицій: з позиції того, до чого ці
зміни привели, та з позиції того, які перспективи відкриваються перед
підприємством у результаті запровадження таких змін. При цьому варто
зважати на новизну і перспективність запропонованих змін; кількість
запропонованих і можливість реалізації таких змін; економічний ефект,
здобутий від впровадження таких змін, практичний внесок у підвищення
технічного

рівня

і

техніко-економічних

показників

підприємства.

Необхідність організаційно-економічних змін зумовлена мінливістю у
середовищі існування організації, а ефективні зміни підвищують показники
діяльності організації.
4.

Перед

проведенням

організаційно-економічних

змін

на

підприємствах необхідно сформувати концепцію комплексного управління
змінами. Головна ідея концепції така: для успішного функціонування
підприємства в даному зовнішньому середовищі й ефективного досягнення
поставлених цілей необхідна відповідність 3 параметрам: рівня впливу
зовнішнього середовища, рівня реактивності виробничої системи й рівня її
ресурсодостатності.
5. Дослідження проводилося на базі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» –
найбільшого українського універсального комерційний банк, орієнтований
на комплексне обслуговування корпоративних клієнтів усіх форм власності і
фізичних осіб, що входить до складу восьми системних банків України.
Система менеджменту ПАТ КБ «Приватбанк» представлена такими
основними підсистемами: фінансовий менеджмент, менеджмент персоналу та
банківський маркетинг.
6. Однак, з метою отримання комплексної оцінки системи управління
загалом було розраховано узагальнюючий показник, який розраховується за
середньоарифметичною

інтегральних

показників

оцінки

підсистем

операційного, фінансового, інноваційного та інформаційного менеджменту,
банківського маркетингу та менеджменту персоналу.
Отримані результати дають підстави характеризувати рівень стану
системи управління банку.
Однак для формування більш повних висновків стосовно значень
узагальнюючого показника оцінки системи управління банком доцільно
визначити їх рівні. Це завдання врішується з використанням шкали, яка
розроблена з урахуванням закону Фібоначчі [].
При цьому відомо, що мінімальне значення шкали відповідає значенню
0 (тобто мінімальне значення, яке може приймати узагальнюючий показник),
а максимальне значення – 1 (максимальне значення інтегрального
показника).
Аналізуючи значення узагальнюючого показника, зазначимо, що ПАТ
КБ «Приватбанк» характеризується середнім рівнем функціонування системи

управління протягом 2013–2015 рр.
Таким чином, проведений аналіз дає змогу одержати комплексну
оцінку системи управління

банком,

враховуючи

такі

складові,

як:

операційний, фінансовий, інформаційний та інноваційний менеджмент,
менеджмент персоналу та банківський маркетинг.
Оцінка системи управління ПАТ КБ «Приватбанк» вказала нам на
необхідність

доцільності

впровадження

контролінгу

на

ПАТ

КБ

«Приватбанк», оскільки стан управління його ресурсами свідчить про
готовність та можливість проведення змін в організації з метою підвищення
результативності діяльності.
7. Удосконалення організаційних змін в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в
першу чергу має стосуватися процесу удосконалення організаційної
структури

банку. Удосконалення організаційної структури ПАТ КБ

«ПРИВАТБАНК» має сприяти поліпшенню керованості банком, кращій
координації дій підрозділів, загальному підвищенню ефективності роботи.
Цього можна досягти двома прямо протилежними способами:
– збільшення витрат на створення нових підрозділів для виконання
додаткових функцій та обсягів роботи (що доцільно, насамперед, для банків,
які розвиваються);
– скорочення витрат – для надмірних систем, які відчувають труднощі з
подальшою діяльністю наявних організаційних структур.
8. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зовні може здаватися традиційною, в міру
консервативною

фінансовою

установою

або

високотехнологічною

мережевою організацією з проактивним персоналом. Проте, яким чином він
би не виглядав, головне для нього – це прибуток. Основна мета змін у будьякому бізнесі – підвищення його прибутковості при прийнятному рівні
ризику. Багато змін, запроваджених найбільш успішними банками в світі,
допомогли їм вийти на новий рівень розвитку. Метою цих змін було
вдосконалення стратегій і методів управління для досягнення вищої
прибутковості.
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