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Олексів І. Б., Лісович Т. Ю. Формування методу оцінювання ефективності впровадження організаційних змін у систему 
управління підприємством

Мета статті полягає у створенні методу оцінки результатів впровадження організаційних змін на підприємстві за допомогою регресійного ана-
лізу основних взаємозалежних показників діяльності підприємства. На основі аналізу основних взаємозалежних показників проведено порівняльну 
характеристику отриманих коефіцієнтів регресійного аналізу. У статті вперше використано методологію регресійного аналізу для отримання 
та порівняння регресійних коефіцієнтів аналізованих взаємозалежних даних. Враховано періодичність взаємозалежних даних діяльності підпри-
ємства до застосування організаційних змін і після них. Це дало змогу оцінити ефективність впровадження організаційних змін на підприємстві. 
Результати використання даного методу оцінювання показали певні недоліки та переваги впровадження організаційних змін на підприємстві. 
Створено подальші умови для більш глибокого дослідження та аналізу результатів впровадження організаційних змін на підприємстві.

Ключові слова: організаційні зміни, система управління підприємством, методи економічного аналізу при оцінці організаційних змін.
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УДК 658.5
Олексив И. Б., Лисович Т. Ю. Формирование метода оценки 

эффективности внедрения организационных изменений в систему 
управления предприятием

Цель статьи состоит в создании метода оценки результатов внедре-
ния организационных изменений на предприятии с помощью регрес-
сионного анализа основных взаимосвязанных показателей деятель-
ности предприятия. На основе анализа основных взаимосвязанных 
показателей проведена сравнительная характеристика полученных 
коэффициентов регрессионного анализа. В статье впервые использо-
вана методология регрессионного анализа для получения и сравнения 
регрессионных коэффициентов рассматриваемых взаимосвязанных 
данных. Учтены периодичность взаимосвязанных данных деятельно-
сти предприятия до применения организационных изменений и после 
них. Это позволило оценить эффективность внедрения организаци-
онных изменений на предприятии. Результаты использования данного 
метода оценки показали определенные недостатки и преимущества 
внедрения организационных изменений на предприятии. Разработаны 
дальнейшие условия для более глубокого исследования и анализа ре-
зультатов внедрения организационных изменений на предприятии.
Ключевые слова: организационные изменения, система управления 
предприятием, методы экономического анализа при оценке организа-
ционных изменений.
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Oleksiv I. B., Lisovuch T. Yu. The Formation of the Method of Assessing the 

Effectiveness of the Implementation of Organizational Changes  
in the Company Management System

The purpose of the article is to provide a method of assessing the results of 
the implementation of organizational changes in the company by means of 
regression analysis of the main inter-enterprise performance. Based on the 
analysis of the main interrelated indicators a comparative characterization 
of the obtained coefficients of regression analysis was conducted. The paper 
used regression analysis methodology for obtaining and comparing the re-
gression coefficients of the related data for the first time. The frequency of re-
lated data of the company prior to the application of organizational changes 
and after them was taken into account. It is possible to estimate the efficiency 
of the implementation of organizational changes in the company. The results 
of using this method of estimation showed some advantages and disadvan-
tages of the implementation of organizational changes in the company. Fur-
ther conditions for a more in-depth study and analysis of the results of the 
implementation of organizational changes in the company were developed.

Key words: organizational change, enterprise management system, methods 
of economic analysis in the evaluation of organizational change.
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Організаційні зміни є невід’ємною складовою будь-
якої організації. Впровадження організаційних 
змін у системі управління підприємством може 

привести до різноманітних наслідків, які матимуть вплив 
на економічну діяльність підприємства. Для підвищення 
ефективності впровадження організаційних змін і недо-

пущення їх негативного впливу на організацію в цілому 
необхідно: здійснювати безперервний аналіз фінансово-
господарської діяльності організації, здійснювати аналіз 
взаємозв’язків між елементами організаційної структури 
організації, зокрема між різноманітними ланками управ-
ління, розробити короткострокове чи довгострокове пла-
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нування етапів реалізації процесу здійснення змін у системі 
управління підприємством і проводити оцінку результатів 
впровадження таких змін. Чітке планування процесу здій-
снення організаційних змін у системі управління підпри-
ємством та ефективне прогнозування можливих результа-
тів впровадження таких змін можна вважати актуальним 
питанням сьогодення.

Багато вчених займаються дослідженням проце-
сів здійснення організаційних змін на підприємстві та їх 
впливом на його діяльність, проте сьогодні є недостатньо 
висвітленим питання здійснення організаційних змін в 
управлінській ланці організації та оцінювання ефективно-
сті результатів від впровадження таких змін. Тому метою 
дослідження даної статті є пошук методів і засобів для 
оцінки результатів отриманих шляхом впровадження орга-
нізаційних змін у системі управління підприємством. 

Різноманітні теоретичні та практичні методи та спо-
соби впровадження та оцінювання організаційних змін є 
предметом наукових досліджень зарубіжних і вітчизняних 
учених, зокрема: оцінки та розвитку діяльності організацій-
них систем управління Удалих О. О., Горбатовська Н. В. [5], 
концепція організаційних змін в сучасних компаніях Міль-
нер Б. З. [4], сутність та етапи управління змінами на під-
приємстві Стеців С. Р. [6], алгоритм управління організацій-
ними змінами на підприємстві Найпак Д. В. [7], управління 
змінами в системі управління підприємством Тарасюк Г. М. 
[8], процес і методи управління змінами Дашевська О. В. 
[3], різноманітні теорії здійснення змін в організації Рам-
персад Х. [2]. Однак на сьогодні недостатньо дослідженні 
методи економічного аналізу результатів організаційних 
змін в системі управління підприємством. 

Взагалі під методом економічного аналізу розуміють 
становлення та розвиток господарських процесів та 
способи їх вивчення. Характерними особливостями 

у таких випадках виступають: системи показників, що все-
бічно характеризують господарську діяльність підприєм-
ства та взаємозв’язки між цими показниками. Також, важ-
ливою рисою є вимір взаємозв’язку та взаємозалежності 
між показниками. Потрібно не тільки встановити, що та-
кий взаємозв’язок існує, але й показати, наскільки певний 
господарський процес підприємства залежить від певної 
системи показників [1].

Основними методами економічного аналізу є такі:
 метод ланцюгових підстановок;
 балансовий метод;
 індексний метод;
 угрупування та порівняння;
 регресійний аналіз.

Метод угрупування та порівняння дозволяє згру-
пувати найбільш вагомі та взаємозалежні показники, 
що впливають на господарську діяльність організації, 
за конкретний період і, шляхом порівняння їх з такими 
ж показниками за попередні періоди, зробити конкретні 
висновки щодо ефективності господарської діяльності 
підприємства. Проте, даний метод може дати хибні ре-
зультати, коли змінюються взаємозалежні показники та 
взаємозв’язок між ними.

Індексний метод використовується для вираження 
зміни рівня конкретних показників підприємства періоду, 
що аналізується, до базового. Даний метод також може да-
вати хибні результати внаслідок зміни взаємозалежних по-
казників при проведенні організаційних змін.

Метод ланцюгових підстановок доволі простий та 
ефективний для аналізу показників зі строго функціо-
нальним характером. Головним недоліком такого методу є 
довготривале та ресурсозатратне обчислення впливу вза-
ємозалежних факторів, а довільна зміна послідовності об-
числення певних показників призводить до викривлення 
результатів такого аналізу.

Регресійний аналіз найкраще підходить для оцінки 
ефективності результатів впровадження організа-
ційних змін. Адже за допомогою регресійного ана-

лізу ми можемо розрахувати коефіцієнти кореляції кон-
кретних взаємозалежних показників, враховуючи можливу 
зміну їх взаємозв’язку при здійсненні організаційних змін. 
Даний коефіцієнт, крім того, що демонструє, на яку вели-
чину зміниться взаємозалежність конкретних показників, 
також визначає тангенс кута нахилу прямої регресії віднос-
но додатного напрямку осі абсцис. Тобто, ми отримуємо 
можливість за допомогою регресійного аналізу порівняти 
кути нахилу прямих, що формуються в процесі аналізу вза-
ємозалежних показників за певні періоди (до здійснення 
організаційних змін та після їх впровадження), і визначити 
ефективність даних змін шляхом співставлення цих кутів.

Для оцінювання ефективності результатів організа-
ційних змін запропоновано модель оцінювання ефектив-
ності впровадження організаційних змін на підприємстві 
(рис. 1). Суть моделі полягає в порівнянні результатів ді-
яльності підприємства до впровадження організаційних 
змін та після їх впровадження. Модель дозволить провести 
оцінку впливу впровадження організаційних змін на дина-
міку основних результатів діяльності підприємства. 

Модель оцінювання ефективності впровадження 
організаційних змін на підприємстві полягає в порівнянні 
регресійних коефіцієнтів найбільш вагомих взаємозалеж-
них факторів чи показників. Для здійснення такого аналізу 
необхідно встановити кореляційні зв’язки між окремими 
факторами чи показниками, що здійснюють вплив на фор-
мування прибутку підприємства. 

Для підтвердження ефективності запропонованої 
моделі необхідно провести ряд математичних розрахун-
ків. Для цього проведемо кореляційно-регресійний аналіз. 
Суть кореляційного аналізу полягає у визначенні ступенів 
зв’язку між двома випадковими величинами Х та Y (для 
різних підприємств залежні величини можуть змінюватись 
залежно від специфіки діяльності організації).

Для здійснення регресійного аналізу та визначення 
ефективності збільшення прибутку підприємства нам не-
обхідно:

1) провести збір експериментальних даних і визначи-
ти вагомість впливу показників і факторів на ефективність 
діяльності організації;

2) визначити коефіцієнт кореляції між залежними 
складовими;

3) провести розрахунок коефіцієнта детермінації;
4) розрахувати рівняння лінійної регресії;
5) інтерпретувати отримані результати;
6) порівняти коефіцієнти отриманих регресії.
Для застосування вищезгаданої моделі проаналізо-

вано автотранспортне підприємство, що займається пере-
везенням вантажів як в межах України, так і в інших держа-
вах. Підприємство характеризується такими показниками, 
що зазначено в табл.1.
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Система управління
підприємством 

Проведення організаційних
змін на підприємстві

 
 

Діяльність підприємства
до впровадження змін

Діяльність підприємства
після впровадження змін 

 

 
 

Показник
діяльності
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ства 1  

Показник
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 Фактори впливу на конкретні показники
підприємства:

фактор 1;
фактор 2;

…
фактор n

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати діяльності підприємства

 

Результати діяльності підприємства

…
 

Побудова регресійних моделей найбільш вагомих
взаємозалежних факторів і показників впливу

на діяльність підприємства. Аналіз отриманих результатів,
зокрема, коефіцієнтів регресії (k) 

 

 

Порівняння результатів
діяльності

 

Якщо k > k*, то зміни 
здійснено не ефективно

та вони не принесли
результату за аналізований

період. Проте, результат
може спостерігатись 

у подальшій діяльності 
підприємства

 

Якщо k = k*, 
то впровадження змін 

не мало значного впливу
або ж в загалі не вплинуло 
на діяльність підприємства

 

Якщо k < k*, то зміни
здійснено ефективно 

та вони принесли 
результати,

що проявляється 
у суттєвому поліпшенні

економічного ефекту від
діяльності підприємства

 

Результати регресійного аналізу взаємозалежних показників діяльності організації

Показник
діяльності
підприєм-

ства m  

Показник
діяльності
підприєм-

ства m  

Фактори впливу на конкретні показники
підприємства:

фактор 1;
фактор 2;

…
фактор n

Рис. 1. Модель оцінювання ефективності впровадження організаційних змін на підприємстві
  Умовні позначки:
 Діяльність підприємства та його результати після впровадження змін;
 k та k* – коефіцієнти регресії відповідно до і після впровадження організаційних змін на підприємстві;
  Діяльність підприємства до впровадження змін;
  Діяльність підприємства після впровадження змін.

Джерело: сформовано автором на основі проаналізованих літературних джерел [3, 4, 5].
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Таблиця 1

Основні показники діяльності підприємства

Період Дохід підприємства  
(тис. грн)

Собівартість продукції 
(тис. грн)

Витрати на оплата праці 
(тис. грн)

2007 р. 11336,2 7871,5 171,3

2008 р. 46492,8 29843,7 290,2

2009 р. 10786,0 3968,0 237,0

2010 р. 25281,0 15906,0 400,0

2011 р. 46415,0 28126,0 679,0

Період Темпи зміни приросту  
прибутку підприємства, % 

Темпи зміни приросту 
собівартість продукції, %

Темпи зміни приросту  
витрати на оплата праці, % 

2007 – 2006 рр. 177,17 483,64 24,76

2008 – 2007 рр. 310,13 279,14 69,41

2009 – 2008 рр. –76,8 –86,70 –18,33

2010 – 2009 рр. 134,39 300,86 68,78

2011 – 2010 рр. 83,59 76,835 69,75

На автотранспортному підприємстві у 2010 р. відбулись 
організаційні зміни, що виразились у процесі добору нових 
працівників (водіїв) і, як наслідок, у збільшенні кількості пе-
ревезень. Зміну чисельності працівників можна спостерігати 
за даними зміни фонду оплати праці у 2010 та 2011 рр.

Отже, щоб визначити, як змінюється прибутковість 
підприємства при впровадженні організаційних змін, необ-
хідно виділити з усіх факторів впливу на прибуток підприєм-
ства ті, котрі мають найбільший вплив. Для цього необхідно 
визначити коефіцієнт кореляції різноманітних складових, 
котрі впливають на формування прибутку підприємства. 

Проаналізувавши основні фінансові показники ді-
яльності автотранспортного підприємства, зроблено такі 
висновки. Враховуючи специфіку діяльності організації, 
основну частину прибутку підприємства формує собівар-
тість продукції. Коефіцієнт кореляції, тобто залежності 
зміни прибутку підприємства від зміни собівартості про-
дукції, становить:

 для періоду з 2007 по 2009 рр.– R = 0,98;
 для періоду з 2010 по 2011 рр. – R = 0,95.

Дані показники підтверджують велику залежність од-
ного показника від іншого, тому необхідно визначити кое-
фіцієнт детермінації собівартості продукції та прибутку. 

Собівартість продукції
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Рис. 2. Залежність зміни прибутку підприємства віз зміни собівартості продукції  
за період 2007 – 2009 рр.

Оскільки на підприємстві найбільш відчутні органі-
заційні зміни відбулись в період 2010 – 2011 рр., то аналізу-
ємо два періоди. Значення коефіцієнтів кореляції для них 
будуть такими:

 у період з 2007 по 2009 рр.– R2 = 0,97;
 у період з 2010 по 2011 рр.–  R2 = 0.90.

Коефіцієнти лінійної моделі: Y-перетин виводить 
значення вільного члена b, а змінна Х1 – коефіцієнта регре-
сії а. Тоді рівняння лінійної регресії:

y = 0,93x + 0,06, для періоду з 2007 по 2009 рр., і 
y = 0,69x + 0,43.
Графічно інтерпретуємо отримані дані. Для періоду з 

2007 по 2009 рр. залежність зміни прибутку підприємства 
від зміни собівартості продукції виглядатиме так (рис. 2).

На рис. 2 графічно відображено залежність зміни 
прибутку підприємства від зміни собівартості продукції за 
період 2007 – 2009 рр. Коефіцієнт регресії для даного пері-
оду k = 0,93. Для періоду з 2010 по 2011 рр. інтерпретація 
даних виглядатиме так (рис. 3).

На рис. 3 графічно відображено залежність зміни 
прибутку підприємства від зміни собівартості продукції за 
період 2010 – 2011 рр. Коефіцієнт регресії для даного періо-
ду k* = 0,69. 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

363БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2014
www.business-inform.net

Варто зазначити, що даний метод використовується 
не для прогнозування діяльності підприємства в майбут-
ньому, а для порівняння конкретних результатів його ді-
яльності за конкретні періоди, а саме періоди до впрова-
дження змін та періоду після їх застосування. Порівнюючи 
коефіцієнти регреcії k-до змін і k*-після змін, можна ствер-
джувати, що діяльності підприємства призвела до погір-
шення економічних результатів, відбулася зміна тангенса 
кута нахилу прямої регресії відносно додатного напрямку 
осі абсцис. Тобто, зростання доходу підприємства відбу-
лось у меншій мірі, ніж зростання собівартості наданих по-
слуг, у період після проведення змін відносно періоду, коли 
такі зміни ще не були впроваджено. Проте, проаналізував-
ши основні показники діяльності організації табл. 2, мож-
на зробити висновок, що діяльність підприємства зростає 
та має позитивні тенденції.

Виключенням зростання може бути лише 2009 р., 
проте, варто зазначити, що зниження показників у цей пе-
ріод спричинене не змінами всередині організації, а світо-
вою економічною кризою. Частка собівартості продукції у 
формуванні доходу підприємства змінюється таким чином: 
у 2007 р.– 0,69 %, у 2008 р.– 0,64 %, у 2009 р.– 0,37 %, у 2010 р.– 

0,63 %, у 2011 р.– 0,61 %. Можна стверджувати, що зниження 
частки собівартості продукції приводить до зростання до-
хідності підприємства. 

ВИСНОВКИ
Впровадження організаційних змін на підприємстві є 

доволі складним, а інколи досить тривалим процесом. Про-
те впроваджувати зміни потрібно, адже вони є основною 
складовою ефективного розвитку будь-якого підприємства.

Отримані результати дають можливість проаналі-
зувати фінансово-господарську діяльність підприємства з 
урахуванням динамічного ефекту, тобто порівняння резуль-
татів діяльності підприємства до впровадження організа-
ційних змін і результатів діяльності після їх застосування.

Доцільним є подальше вивчення та розробка різнома-
нітних методів і моделей оцінювання результатів впроваджен-
ня організаційних змін на підприємстві, особливо змін у сис-
темі управління організацією. Адже ефективні взаємозв’язки 
саме між різноманітними ланками управління, відсутність ду-
блювання повноважень та функцій приводять до зменшення 
опору, що виникає в результаті впровадження змін і досягнен-
ні ефективних результатів від їх впровадження.
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Рис 3. Залежність зміни прибутку підприємства віз зміни собівартості продукції за період 2010 – 2011 рр.

Таблиця 2

Аналіз діяльності основних показників діяльності підприємства

Період Дохід підприємства  
(тис. грн) Собівартість продукції (тис. грн) Витрати на оплата праці  

(тис. грн)

2007 р. 11336,2 7871,5 171,3

2008 р. 46492,8 29843,7 290,2

2009 р. 10786,0 3968,0 237,0

2010 р. 25281,0 15906,0 400,0

2011 р. 46415,0 28126,0 679,0

Період Абсолютне відхилення (дохід 
підприємства, тис. грн) 

Абсолютне відхилення 
(собівартість продукції, тис. грн) 

Абсолютне відхилення (витрати 
на оплата праці, тис. грн) 

2007 – 2006 рр. 7246,20 6522,80 34,00

2008 – 2007 рр. 35156,60 21972,20 118,90

2009 – 2008 рр. –35706,80 –25875,70 –53,20

2010 – 2009 рр. 14495,00 11938,00 163,00

2011 – 2010 рр. 21134,00 12220,00 279,00
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Також у результаті використання вищезазначеного 
методу оцінки ефективності організаційних змін можемо 
отримати три типи результатів, що зазначено на рис. 1 – 
Модель оцінювання ефективності впровадження органі-
заційних змін на підприємстві. Тому в подальшому було б 
доцільно розробити сценарії діяльності підприємства при 
отриманні під час аналізу одного з типів результату.  
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