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Анотація. У статті визначено особливос-
ті побудови системи управління організа-
ційним розвитком підприємства на основі 
архітектурної моделі управління бізнесом. 
Обґрунтовано питання розроблення архі-
тектури організаційного розвитку у постій-
но мінливому ландшафті бізнес-процесів у 
контексті архітектурного підходу до управ-
ління підприємством. Запропоновано вико-
ристати методику TOGAF для проєктування, 
планування, впровадження, управління ор-
ганізаційним розвитком підприємства. По-
будовано діаграму вигоди (Benefit Diagram) 
управління організаційним розвитком під-
приємства як складової частини методики 
TOGAF. Визначено, що управління органі-
заційним розвитком повинно відбуватися 
на всіх рівнях архітектури підприємства. 
Перспективою подальшого розвитку є роз-
роблення дорожньої карти (road map) для 
уточнення дій стосовно розроблення цільо-
вої архітектури бізнес-моделі.

Ключові слова: організаційний розвиток, 
управління, архітектурна модель, артефакт.

Постановка проблеми. Управління під-
приємством – це сукупність складних про-
цесів, що охоплюють взаємопов'язані пред-
метні сфери – від попереднього виробництва 
та закупівель до продажу продукції та взає-
модії з клієнтами.

У кожному бізнес-процесі існує трансфор-
мація будь-яких ресурсів (матеріальних, трудо-
вих, фінансових, виробничих тощо). Для фор-
мування ефективного управлінського рішення 
необхідно, щоб кожний процес мав інформа-
ційно-аналітичне забезпечення. Архітектоніка 
підприємства (АП) як концепція дає змогу 
створювати компоненти організаційних, еконо-
мічних та інформаційних технологій із метою 
формування інтегрованого організаційного 
середовища прийняття управлінських рішень. 
Ця концепція пропонує інноваційну методоло-
гічну платформу: методи, моделі, інструменти 
та технології, дає змогу створити платформу 
інтеграції, накопичення та використання даних 
та знань щодо процесів управління.
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Таким чином, АП є найважливішим 
інструментом для накопичення та викори-
стання знань, систематичного опису діяль-
ності підприємства. АП використовується 
для аналізу існуючого та розроблення май-
бутнього стану організаційного розвитку 
підприємства, формування альтернативних 
сценаріїв та досягнення стратегічних цілей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем управління організа-
ційним розвитком підприємств займаються 
багато науковців. У рамках нашого дослід-
ження відокремимо найбільш значимі.

Н.М. Шматько розробила функціональну 
модель життєвого циклу підприємства та 
визначила особливості трансформації прак-
тик життєвого циклу під час організаційних 
змін, на основі розгляду основних напрямів 
та сфер організаційного розвитку розгля-
нула орієнтири для вдосконалення в рамках 
сформованих моделей предметної сфери та 
життєвого циклу підприємства [12].

Г.О. Швіндіна значну увагу сконцентру-
вала на моделі Гребняк-Джойс, як найбільш 
перспективній для впровадження у систему 
прийняття стратегічних рішень щодо органі-
заційного розвитку підприємств у вітчизня-
них умовах на основі надання аргументів на 
користь вибору стратегії коопетиції як адек-
ватного стратегічного вибору [11].

С.М. Судомир розробила методологію 
формування результативного управління роз-
витком підприємств, яка ґрунтується на таких 
постулатах: соціально-економічній концепції 
влади, науковому тлумаченні понять «резуль-
тативність» та «результативне управління», 
пріоритеті орієнтаційних поглядів у системі 
напрямів дій, розширеному відображенні 
її складників та аналітичному осмисленні 
наукових положень у системі теорій і вимог 
законів розвитку сільськогосподарських під-
приємств, передумов забезпечення розвитку 
соціально-економічних систем [10].

І. Бєлко запропонував механізм органі-
заційного розвитку та реінжинірингу біз-
нес-процесів як методів управління змінами 
на підприємствах, що потребує єдності вико-
навців та лідерів, які проводять зміни; якіс-
ного управління персоналом і персоналом, 
залученим до енергійних дій із внесення 

змін; бізнес-процесів, що мають виходи, 
відповідні цілям клієнтів і цілям бізнесу; 
інформаційних технологій як умови ради-
кальних змін, які йдуть назустріч потребам 
реалізувати бізнес-ініціативу, що стане пер-
спективним напрямом досліджень [1].

А.Г. Іващенко стверджує, що новий підхід 
до розвитку підприємства передбачає орієн-
тацію на споживача та реалізацію наступних 
організаційних програм: підвищення гнуч-
кості самого підприємства, синхронізації 
діяльності, організації й управління матері-
альними потоками [6].

Є.Л. Гринь представила положення автор-
ської концепції: оцінка рівня функціонування 
підприємства в динаміці для аналізу впливу 
всіх організаційних змін, які відбуваються на 
підприємстві, для характеристики їх доціль-
ності; аналіз внутрішнього середовища для 
оцінки ресурсів, доступних для реалізації 
змін; оцінка функцій управління організацій-
ними змінами на підприємстві (планування, 
організація, мотивація, контроль і регулю-
вання) на різних етапах їх упровадження; 
оцінювання впливу зовнішнього середовища 
для обґрунтування типу змін та методів їх 
реалізації; використання проєктного підходу 
для безпосередньої реалізації змін [3].

О.Є. Гудзь та С.Ю. Стрельнікова розгля-
нули особливості організаційно-інформа-
ційного забезпечення управління розвитком 
підприємства в умовах становлення циф-
рової економіки, виявили вплив сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій на 
умови господарювання й управління підпри-
ємствами, окреслили загрози, ризики, переду-
мови і можливості та обґрунтували завдання й 
заходи щодо побудови якісно нових моделей 
організаційно-інформаційного забезпечення 
управління розвитком підприємства на основі 
нових організаційних форм та з використан-
ням сучасних цифрових технологій [4].

Н.В. Коваленко дослідила організаційне 
забезпечення функціонування управління 
розвитком підприємства: воно залежить від 
організаційної структури управління, масш-
табів діяльності і передбачає перерозподіл 
ролей між відділами підприємства. Будь-
яка процедура інтегрування в організаційну 
структуру управління підприємства має бути 
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поетапною й обґрунтованою і враховувати 
загальні напрями розвитку підприємства [7].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Віддаючи належне 
науковому доробку та практичній значу-
щості отриманих результатів науковців, 
необхідно зазначити, що певне коло завдань 
побудови універсальної методики оціню-
вання чинників впливу на організаційний 
розвиток підприємства залишається розро-
бленим недостатньо, особливо можливість 
визначення управлінських рішень щодо 
управління організаційним розвитком під-
приємства з урахуванням основних проце-
сів, що відбуваються як усередині підприєм-
ства, так і в його зовнішньому середовищі.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є розроблення теоретичних, методологічних 
положень та практичних рекомендацій щодо 
управління організаційним розвитком під-
приємства.

Виклад основного матеріалу. Модель 
архітектурного управління дає змогу вико-
ристовувати методи та інструменти управ-
ління компанією для підтримки стратегічного 
та експлуатаційного управління, синхроніза-
ції процесів управління та бізнесу. Концеп-
ція АП розглядає у системі координат склад-
ники організаційного розвитку: бізнес-моделі, 
менеджмент знань тощо. Тобто роль бізнес-ар-
хітектури значно збільшується, бізнес-вимоги 
до архітектури організаційної структури та 
інших елементів АП також збільшуються. 

Таким чином, АП є ефективним інстру-
ментом для системного опису діяльності 
підприємства, дозволяє інтеграцію даних та 
знань стосовно процесів управління та наяв-
ність для прийняття рішень шляхом управ-
ління. Технічна платформа та архітектура 
системи, що відповідає моделі управління, 
мають велике значення.

Визначення вимог бізнес-моделі та аналіз 
змін дають змогу розробити архітектуру орга-
нізаційного розвитку. Ці вимоги також форму-
ються іншими компонентами архітектури (апа-
ратного забезпечення, мережевих протоколів, 
рішеннями та ін.). Архітектура систем включає 
не лише дані стосовно організаційного струк-
тури підприємства як системи, структурних 
елементів та інтерфейсів, а й зосереджується на 

зручності, гнучкості, обмеженнях, ризиків під 
час створення та експлуатації, а також організа-
ції взаємодії з іншими елементами. 

Можливості та рішення є однією з фаз 
розроблення методу TOGAF (Open Group 
Architecture Framework), головною метою 
якого є оцінка дизайнерської моделі розро-
бленої архітектури підприємства. Цей етап 
буде основою або керівництвом плану реа-
лізації – допомагає плану реалізації досягти 
означеної мети. Одним з артефактів є діа-
грама вигоди (Benefit Diagram) (рис. 1), що 
пояснює співвідношення зисків виявлених 
та запропонованих можливостей.

Із метою стійкості у поточній бізнес-си-
туації управління організаційним розвитком 
підприємства повинно адаптуватися до тур-
булентних змін. Одним із можливих рішень є 
використання концепції архітектури підприєм-
ства з метою визначення ефективної організа-
ційної структури архітектоніки підприємства.

Метод TOGAF використовується для роз-
роблення архітектури підприємства. Ця струк-
тура складається з декількох архітектурних фаз: 
попередня архітектура, архітектурне бачення, 
бізнес-архітектура, архітектура інформаційної 
системи, технологічна архітектура, можливо-
сті та рішення, планування міграції ресурсів. 
Спочатку формується ідентифікація поточ-
ної архітектури, кінцевий етап – розроблення 
цільової архітектури підприємства.

Безсумнівно, бізнес-архітектура потребує 
вдосконалення, нових інструментів та процесів, 
особливо аналітичних, поліпшення політики 
та управління процесами. Також необхідне 
вдосконалення архітектури даних, а деякі нові 
суб'єкти вводяться для збагачення аналітичного 
застосування, необхідного для поліпшення ана-
літичних інструментів. Окрім цього, повинна 
бути можливість розробити та підтримувати 
цільову технологічну архітектуру як резерв 
оновлення методологічної платформи загалом. 

Для уточнення дій стосовно розроблення 
цільової архітектури рекомендується розро-
бити дорожню карту (road map). Незважаючи 
на велику кількість методів створення АП, 
підприємства зазвичай обмежуються прак-
тикою щодо опису діяльності у таких пред-
метних сферах: цілі, організаційна структура, 
основні показники ефективності, бізнес-про-
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цеси, документи, інформаційні системи, 
знання та повноваження персоналу (рис. 2). 

Бізнес-архітектура створена на основі 
управління процесом, а для розроблення 
використовуються системи управління біз-
несом (BPM). Система BPM контролює біз-
нес-процеси, накопичує цінні статистичні дані 
щодо параметрів ефективності та забезпечує 
основний набір звітів стосовно показників 
бізнес-процесу. При цьому можна встановити 
ключові показники продуктивності (KPI) [2; 
5], які будуть взаємопов’язані зі збалансова-
ною системою показників (BSC) [8; 9].

Управління організаційним розвитком 
повинно відбуватися на всіх рівнях архітектури 

підприємства. Адаптація архітектури підпри-
ємства до організаційних змін є безперервним 
процесом та передбачає зміни бізнес-архітек-
тури на операційних, тактичних та стратегіч-
них рівнях. Це вимагає поліпшення та синхро-
нізації інформаційних потоків, що підтримують 
бізнес-процеси, удосконалення якості методів, 
моделей та систем знань, накопичених у АП під 
час прийняття управлінських рішень, та безпе-
рервного розвитку бізнес-архітектури.

Висновки і пропозиції. Таким чином, у 
статті досліджено проблему управління орга-
нізаційним розвитком підприємства на основі 
архітектурної моделі управління бізнесом. 
Доведено, що побудова моделі дає змогу 
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організаційним розвитком  

Вимірювання
Загальний показник підвищення кваліфікації 

Завдання
Гладкі та гнучкі стратегії, політика та 

управління процесами 

Рішення
Забезпечення інтегрованого застосування 
для управління стратегією, політикою та  

управління процесами 

Результат
Більш гладкі та більш гнучкі стратегії мають 

більший рівень сприйняття 

Вимірювання
Здатність адаптувати нові стратегії, політику 

та процеси  

Вигода
Найбільш 

високий рівень 
обслуговування 
клієнтів, який 
призводить до 
вищих доходів  

Вигода
Більш гнучкі 
політики та 

процеси 
управління 
процесами  

може призвести 
до кращого 
сприйняття   
персоналу 

організаційного 
розвитку 

підприємства

Вигода
Загальне 

задоволення 
клієнтів та 

персоналу може 
призвести до 

вищого доходу 

Рис. 1. Діаграма вигоди (Benefit Diagram) управління організаційним розвитком підприємства 
Джерело: авторська розробка
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постійно змінювати потреби в інформації з 
метою формування адекватної організацій-
ної інфраструктури підприємства та створює 
можливість визначення архітектурної моделі 
розвитку бізнесу. Ключовим елементом цієї 
моделі є архітектура системи, яка взаємодіє з 
ресурсами та підтримує процеси управління. 

Архітектурна модель розвитку бізнесу, яка 
заснована на сучасних методах та моделях, 
системах обміну даними, знаннями та інфор-
маційними технологіями, стає важливим 
інструментом для синхронізації стратегій 
розвитку бізнесу та архітектури організацій-
них систем. Розвиток моделі стає можливим 
за умови безперервного моніторингу АП та 
аудиту організаційної інфраструктури.
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Аннотация. В статье определены особенности построения системы управления организационным 
развитием предприятия на основе архитектурной модели управления бизнесом. Обоснованы вопросы 
разработки архитектуры организационного развития в постоянно меняющемся ландшафте бизнес-про-
цессов в контексте архитектурного подхода к управлению предприятием. Предложено использовать ме-
тодику TOGAF для проектирования, планирования, внедрения, управления организационным развитием 
предприятия. Построена диаграмма выгоды (Benefit Diagram) управления организационным развити-
ем предприятия как составляющей методики TOGAF. Определено, что управление организационным 
развитием должно происходить на всех уровнях архитектуры предприятия. Перспективой дальнейшего 
развития является разработка дорожной карты (road map) для уточнения действий по разработке целевой 
архитектуры бизнес-модели. 

Ключевые слова: организационное развитие, система управления, когнитивная модель, факторы- 
индикаторы. 

Summary. The article identifies the features of building a management system for organizational develop-
ment of the enterprise on the basis of the architectural model of business management. Synchronization of stra-
tegic and operational tasks of business with organizational development is determined. The issue of developing 
the architecture of organizational development in the constantly changing landscape of business processes in 
the context of the architectural approach to enterprise management is substantiated. It is proposed to use the 
TOGAF methodology for design, planning, implementation, management of organizational development of the 
enterprise. The Benefit Diagram of management of organizational development of the enterprise as a component 
of TOGAF methodology is constructed. A hierarchical structure of enterprise architecture is built, consisting 
of seven levels. The business architecture is based on process management, and business management systems 
(BPM) are used to develop it. BPM monitors business processes, collects valuable performance statistics, and 
provides a basic set of business process performance reports. Based on them, you can set key performance indi-
cators (KPIs), which will be interrelated with a balanced scorecard (BSC). It is determined that the management 
of organizational development should take place at all levels of enterprise architecture. It is proved that the 
construction of the model allows to constantly change the needs for information in order to form an adequate 
organizational infrastructure of the enterprise and creates opportunities to determine the architectural model of 
business development. Changes in business architecture must take place continuously at the operational, tactical 
and strategic levels. This requires the improvement and synchronization of information flows that support busi-
ness processes, improving the quality of methods, models and knowledge systems accumulated in management 
decisions. The development of the model becomes possible under the condition of continuous monitoring and 
audit of the organizational infrastructure. Prospects for further development are the development of a road map 
(road map) to clarify actions for the development of the target architecture of the business model.

Keywords: organizational development, management, architectural model, artifact.


