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успішна реалізація процесу управління організаційни-
ми трансформаціями можлива в тому разі, коли вона 
здійснюється на науковій основі з використанням 

сучасних управлінських інструментів, серед яких значне 
місце займає моделювання. 

термін «моделювання», як зауважують і. в. войнов,  
с. г. пудовкіна, а. і. телегін [1, с. 3], використовується у двох 
сенсах. по-перше, під моделюванням розуміють процес 
побудови моделі системи, по-друге, – процес дослідження 
моделі функціонування системи.

усе більш широке застосування моделювання в сучас-
ній науці та практиці управління обумовлено характерними 
особливостями, притаманними науковому пізнанню, і на які 
звертали увагу і. п. алдохін, с. а. куліш [2, с. 102] ще в 80-ті 
роки ХХ ст.: зростання ролі теорії в науці; проведення дослі-
джень об’єктів і процесів в умовах, які різко відрізняються 
від нормальних умов функціонування людини; перехід від 
вивчення сутностей звичайного масштабу до дослідження 
об’єктів мікро- і макросвіту;  ускладнення, збільшення роз-
мірів та подорожчання експериментальних установок. 

отже моделювання застосовують в тих випадках, 
коли вивчення процесів або об’єктів в оригіналі коштує 
дорого, є важким або взагалі не є можливим. а переваги 
моделювання, як підкреслюють ті ж вчені [2, с. 103], поляга-
ють у легкості створення моделей, в можливості довільно 
та легко змінювати режими їх роботи та характеристики, 
здійснювати необхідні виміри в лабораторних умовах. 
тому значну увагу питанням застосування моделювання 
до процесу виробітки та прийняття управлінських рішень 
у наш час приділяють науковці, серед яких в. н. Бурков,  
г. с. джавахадзе [3], о. м. Бутник [4], а. п. караваєв [5], 
т. с. клебанова, о. в. раєвнєва [6], і. м. ляшенко [7] та інші. 

Застосування банку методів та моделей щодо підтрим-
ки управлінських рішень знайшли відображення в роботах, 
які присвячені відповідним системам – системам підтрим-
ки прийняття рішень (сппр), яким надають переважну ува-
гу фахівці у сфері інформаційних систем (см. к. вацьковски 
[15] i [8 – 10]). окремі аспекти підтримки управлінських 
рішень, в тому числі трансформаційного характеру, з вико-

ристанням Бнмм, які стосуються соціально-економічних 
систем, були досліджені також авторами цієї статті [11–17]. 

ураховуючи, що організаційні трансформації пов’язані 
з корінними системними перетвореннями, які можуть 
привести як до позитивного, так і негативного результату, 
тобто є імовірним і, крім того, дорогим заходом, доціль-
но здійснювати моделювання управління цим процесом. 
тому метою статті є обґрунтування методологічного підхо-
ду до підтримки трансформаційно-управлінських рішень 
у соціально-економічних системах на базі банку методів 
і  моделей (Бнмм).

в основі моделювання процесу управління органі-
заційними трансформаціями відповідно до методичного 
підходу лежить технологічна структура, наведена в [17, 
с.  241–272], яка розглядається як процесна модель, в рам-
ках якої можуть бути побудовані (або використані) різно-
рідні моделі, що відображають або відтворюють відповідні 
компоненти (частини) цієї структури. виходячи із зазначе-
ного, модель процесу управління організаційними транс-
формаціями має бути побудована як система моделей, тоб-
то сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою 
регулярною взаємодією частин цілого. 

З іншого боку, враховуючи, що на сьогодні в теорії 
розроблено багато різних моделей і способів моделюван-
ня систем управління [1–7], в тому числі для окремих видів 
організаційних трансформацій [18–25], які продовжують 
розвиватися та доповнюватися, створення єдиної, най-
більш повної моделі процесу управління організаційною 
трансформацією не видається можливим. тому пропону-
ється методичний підхід, в основу якого покладений банк 
методів і моделей [11; 15] як своєрідний управлінський ін-
струментарій, що дозволяє готувати, приймати та підтри-
мувати управлінські рішення на основі побудови моделі 
відповідно до ситуації, що складається на об’єкті.

використання банку методів та моделей щодо підтрим-
ки трансформаційно-управлінських рішень в соціально-
економічних системах ґрунтується на методології розроб-
ки банку методів і моделей для управління  організаціями 
(Бнмм) [11; 15], відповідно до якої Бнмм є інтерфейсом між 
особою, що приймає рішення, й оптимізаційними діями 
(розрахунками), які забезпечують прийняття раціональних 
управлінських рішень. 

концепція Бнмм може бути реалізована у процесі по-
будови інформаційних (інформатичних) систем, у тому чис-
лі на основі використання:

процесного підходу (Business Process management  �
system – BPms) з метою моделювання економічних 
систем і процесів;
інформативного інструментарію типа Business  �
intelligence (Bi), архітектура якої наведена на рис. 1. 

отже, враховуючи вищевикладене, формування мо-
делі підтримки трансформаційно-управлінських рішень у 
соціально-економічних системах базується на методично-
му підході до формування моделі процесу управління ор-
ганізаційними трансформаціями, запропонованому у [17, 
с. 272–284], з урахуванням сучасних інформаційно-
управлінських концепцій, і включає такі положення:
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1. визначення мотивації й місії здійснення організацій-
ної трансформації. 

2. побудова бачення результату організаційної транс-
формації.

3. вироблення та прийняття  рішення стосовно виду 
організаційної трансформації.

4. побудова (підбір) моделі організаційної трансфор-
мації з урахуванням прийнятого рішення щодо виду 
організаційної трансформації.

5. підготовка соціально-економічної системи (напри-
клад, підприємства) до організаційної трансформації.

6. Формування організаційно-методичного забезпечен-
ня щодо проведення організаційної трансформації.

7. моделювання (аналіз) фактичного стану об’єкта ор-
ганізаційної трансформації.

8. моделювання майбутнього стану об’єкта організа-
ційної трансформації згідно з обраною моделлю.

9. порівняльний аналіз змодельованого стану з бажа-
ним станом об’єкта трансформації.

10. упровадження організаційно-управлінських дій 
з  доведення об’єкта до бажаного стану.

11. початок управління об’єктом організаційної транс-
формації в бажаному стані та здійснення за потреби 
регулюючих дій.   

отже формування моделі підтримки трансформаційно-
управлінських рішень у соціально-економічних системах 
згідно із запропонованим методичним підходом, в основу 
якого покладена концепція Бнмм та вищевикладені по-
ложення, припускає послідовне здійснення відповідних 
етапів, що складаються з дій  з підготовки та проведення 

Рис .1. Архітектура системи типу Business Intelligence (BI)
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Умовні позначення:
ERP (ang. Enterprise Resource Planning) – планування ресурсів підприємства – організаційна стратегія інтеграції виробництва 

та операцій, управління трудовими ресурсами, фінансового менеджменту та управління активами, яка зорієнтована на 
безперервне балансування та оптимізацію ресурсів підприємства за посередництвом спеціалізованого інтегрованого пакету 
прикладного програмного забезпечення, що забезпечує загальну модель даних та процесів для усіх сфер діяльності.

CRM (ang. Customer Relationship Management) – система управління взаємовідносинами з клієнтами – прикладне програмне 
забезпечення для организацій, яке призначено для автоматизації стратегій взаємодії з замовником, в тому числі для 
підвищення рівня продаж, оптимізації маркетингу та поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про 
клієнтів та історії взаємовідносин з ними, встановлення та поліпшення бізнес-процедур та наступного аналізу результатів.

HR (ang. Human Resources) – людські ре6сурси (HR) підприємства – сукупність спеціалізованих структурних підрозділів у 
сфері управління підприємством разом із зайнятими у них посадовими особами (керівниками, спеціалістами, технічними 
виконавцями), що мають управляти персоналом у межах кадрової політики.

ETL (ang.  Extract, Transform, Load) – дослівно «витяг, перетворення, завантаження; один з основних процесів в управлінні 
сховищами данных, що включає:

організаційної трансформації, на яких можуть бути вико-
ристані певні моделі та методи залежно від об’єкта та виду  
трансформації.

принципова схема формування моделі підтримки 
трансформаційно-управлінського рішення з використан-
ням Бнмм з урахуванням процесного підходу наведена на 
рис. 2.

усі перелічені вище елементи взаємопов’язані зворот-
ними зв’язками, враховуючи можливість здійснення, якщо 
є потреба, коригуючих дій з урахування змін обставин або 
невідповідності побудованої моделі місії  здійснення орга-
нізаційної трансформації.

на рис. 3 наданий приклад моделі управління орга-
нізаційною трансформацією, що формується на підставі 
використання  Бнмм, у логічному поданні. як оператори 
дій взятий набір етапів методичного підходу до форму-
вання моделі підтримки управлінсько-трансформаційного 
рішення, запропонованого вище, та з урахуванням техно-
логічної структури реалізації основних елементів процесу 
управління, що наведена в [17, с. 247]. 

у цьому прикладі класичний цикл доповнений ще од-
ним елементом – Бнмм, з яким пов’язані оператори дій, що 
потребують використання відповідних моделей та методів.

отже, відповідно до схеми, що наведена на рис. 3, 
модель управління організаційною трансформацією фор-
мується за допомогою Бнмм, в якому сконцентровані мо-
делі, методи й інструменти (техніки), які використовуються 
трансформаційними менеджерами в логічній послідов-
ності на відповідних етапах процесу управління.  важливо 
підкреслити, що підхід, який пропонується, не базується на 
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Рис. 2. Принципова схема формування моделі підтримки управлінсько-трансформаційного рішення  
з використанням БнММ з урахуванням процесного підходу

відповідній усталеній моделі управління організаційною 
трансформацією, а передбачає гнучке її формування, що 
можливо в умовах використання інструментарію Бнмм, до 
складу якого входить база методів та моделей (Бмм) і сис-
тема управління цією базою.

База моделей організаційної трансформації (Бмот), як 
було запропоновано в [17, с. 279–280], може включати:

загальні моделі організаційної трансформації (мо- �
делі трансформації організації; моделі управління 
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Рис. 3. Приклад моделі управління організаційною трансформацією, що формується на підставі використання  БнММ,  
у логічному поданні   [17, с. 277]
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універсальні моделі, в тому числі нормативні опера- �
ційні моделі (оптимізаційні, імітаційні, ігрові); кібер-
нетичні моделі; описувальні моделі; моделі на осно-
ві понять і методів представлення знань тощо.

взаємодія користувача (трансформаційного менедже-
ра) з моделями забезпечує система управління базою мо-
делей (суБмм), яка у взаємозв’язку з Бмм, створює Бнмм, 
що при наявності відповідних програмних засобів забез-
печує пошук, створення нових і зміну існуючих моделей 
управління організаційними трансформаціями. 

проектування і програмна реалізація Бнмм залежить 
від того середовища та інструментарію, яким озброєний 
користувач. у літературі  розглянуті різні способи програм-
ної реалізації суБм і Бмм, а також проаналізовані перева-
ги та недоліки основних способів їх програмної реалізації, 
в тому числі для процесу підтримки трансформаційно-
управлінських рішень [11–17].

таким чином, на основі проведених досліджень, ґрун-
туючись на системному і процесному наукових підходах, 
запропоновано методичний підхід до формування моделі 
процесу підтримки трансформаційно-управлінських рі-
шень, що базується на своєрідному управлінському інстру-
ментарії – банку методів і моделей, який дозволяє готувати, 
приймати та підтримувати управлінські рішення на осно-
ві побудови моделі трансформації відповідно до ситуації, 
що складається на об’єкті, який підлягає трансформації. 
в подальшому передбачається поглиблення дослідження 
щодо побудови моделей підтримки трансформаційно-
управлінських рішень для різних видів соціально-еконо-
мічних систем.  
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