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сліджень науковців у сфері управління змінами [1]. 
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вання наслідків експериментального 
провадження змін з метою підвищення їх ефективності шляхом коригування);  

6. Підкріплення і згода (мотивування персоналу та впровадження змін) [2, 3, 4]. 
порівняти ці моделі між собою, то можна зробити висновок, що кожна із 
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Модель у три етапи управління змінами К. Левіна, стала своєрідним 
фундаментом для подальших до

ь складається з наст пних етапів: 
1. Розморожування (оцінити ситуацію; збільшити дієві сили; зменшити опір) на 

основі використання аналізу силового поля. 
2. Рух – здійснення бажаного типу перетворень (заохочення працівників; 

вироблення нових вимог; реалізація змін). 
3. Замороження (інституціалізація змін; винагорода за бажаний результат). 
Вчений Ларрі Грейнер розробив модель успішного управління змінами, який 

зобразив як процес, що містить 6 етапів:  
1. Тиск і спонукан середовища та визнання ня (тиск факторів зовнішнього 

аміку внутрішніх факторів). 
2. Посередництво та переорієнтація уваги (залучення зовнішнього консультанта 

чи співробітників як посередників). 
3. Діагностика і визначення конкретних проблем – усвідомлення (збирання 

інформації «згори донизу» за умов зворо
4. Вирішення проблеми та забезпечення зобов’язання щодо виконання нового 

курсу. 
5. Експеримент і виявлення (аналізу

в
 

Якщо 
н  впливає на підприємство та безпосереднє управління. Застосування цих підхо

ебує бачення перспектив для підприємства загалом та зв’язків його з навколиш
ем.  
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