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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ
ДЛЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
– встановлення пріоритетності завдань стосовно розподілу ресурсів, формування організаційних відносин, забезпечуючих систем;
– досягнення відповідності між обраною стратегією і організаційною структурою підприємства,
системою стимулювання та мотивації, цінностями,
переконаннями, традиціями поведінки в колективі;
– приведення у відповідність з обраною для реалізації стратегією підходу до управління і політики
по відношенню до конкурентів, споживачів та інших стейкхолдерів [10; 11].
Однак для успішної реалізації стратегії підприємству в цілому і його структурним підрозділам потрібна проста і зрозуміла система цілей, завдань/
заходів, сприяючих їх досягненню, і показників, що
оцінюють міру наближення до бажаного результату,
пов'язану з системами звітності і стимулювання
персоналу. Вірогідність успішної реалізації стратегії різко підвищується, якщо співробітники компанії:
– знають і розуміють стратегію компанії в цілому;
– знають і розуміють свій вклад в реалізацію
стратегії, а також вклад в реалізацію стратегії колег
з інших структурних підрозділів;
– брали участь у процесі розробки стратегії
(приміром, цілей і показників для свого структурного підрозділу (посади));
– брали участь у процесі розробки заходів/
проєктів/планів дій, необхідних для досягнення
стратегічних цілей;
– мотивовані (матеріально і/або нематеріально)
на досягнення поставлених цілей;
– мають у розпорядженні ресурси, знання і навички, необхідні для досягнення поставлених перед
ними цілей, і мають право у своєму «корпоративному світі» відмовитися від здійснення дій, що суперечать стратегії [12].
Варто констатувати, що для досягнення бажаних цілей правильний вибір стратегії та дотримання
необхідних умов для її виконання автоматично не
гарантують забезпечення отримання бажаного результату у зв’язку з силами невизначеності (мінли-

Постановка проблеми. Детальна розробка та
успішна реалізація стратегії підприємством є запорукою його успішного функціонування та перспективного розвитку, оскільки стратегія насамперед задає
траєкторію для майбутніх досягнень на підставі формування місії, карти цілей, програм розвитку та ін.
Зараз не можливо уявити довготривалий стійкий розвиток підприємства без формування стратегії на підставі чіткого визначення стратегічного плану, ефективного керівництва та відповідної організаційної
структури з мотивованим персоналом, поєднаним системою корпоративної культури.
Метою дослідження є визначення можливості
регламентації етапів формування стратегії підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню формування стратегій підприємства присвятили свої роботи такі автори: І. Ансофф [1],
Л. Довгань [2], Г. Кіндрацька [3], М. Потер [4],
В. Рульєв та С. Гуткевич [5], А. Томпсон [6], І. Тюха
[7], М. Хацер [8], Т. Фролова [9] та ін.
У науковій літературі достатньо детально представлено сучасне уявлення про особливості формування стратегії підприємства як основної довгострокової програми дій задля досягнення місії і цілей
його діяльності, проте бурхливі трансформації в
економічному та політичному середовищі країни
потребують постійного переосмислення і корегування етапів формування стратегії, пошуку оптимальних варіантів її практичного втілення для врахування нових викликів та ризиків і відповідно
можливості своєчасного реагування на них.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Процес формування стратегії підприємства зазвичай
у науковій літературі подається у вигляді етапів
(рис. 1).
Найбільш складний та невизначений етап з
точки зору кінцевого результату – процес реалізації
стратегії (етап 8 на рис. 1), оскільки він в найменшому ступені піддається формалізації.
У науковій літературі визначаються певні базові вимоги щодо технології управління процесом
реалізації стратегії в умовах підприємства, такі як:
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Етап 1. Формування
місії підприємства, яка
задає сенс існування
підприємства.

Етап 2. Формування
цілей передбачає
встановлення довго-,
середньо- та
короткострокових
цілей підприємства.

Етап 3. Стратегічний аналіз,
спрямований на здійснення аналізу
зовнішнього та внутрішнього
середовища з метою визначення
суттєвих факторів впливу на діяльність
підприємства

Етап 4. Визначення сильних і слабких
сторін підприємства та можливостей
і загроз з боку зовнішнього
середовища; необхідне для оцінки
стратегічного потенціалу та
конкурентних переваг підприємства
і ключових факторів успіху в галузі

Етап 5. Розробка стратегічних
альтернатив, які вирішують
завдання досягнення
поставлених цілей

Етап 6. Вибір стратегії передбачає
прийняття рішення про обрання
робочої стратегії з множини
альтернатив, яка приймається
підприємством для реалізації як
оптимальна з огляду на її досяжність
і результативність

Етап 7. Розробка стратегії у вигляді бізнес-плану. На
цьому етапі узагальнюється оцінка дії всіх факторів,
визначається позиція підприємства на ринку,
напрями стратегічної сегментації, особливості
управління стратегічним набором, виявляються
ситуації й стратегічні завдання, розробляються
можливі способи їх вирішення

Етап 9. Контроль реалізації
стратегії

Етап 8. Реалізація
стратегії

Рис. 1. Процес формування стратегії підприємства
(побудовано на підставі матеріалів [8; 10])
вого зовнішнього оточення) та ризику, тому це вимагає створення такої системи, яка б забезпечила
контроль за тими відхиленнями, які можуть виникнути під час реалізації стратегії і своєчасного реагування та корегування на підприємстві [13-15].
Етап реалізації стратегії може бути успішно
формалізовано бізнес-моделюванням, яке забезпечує інтеграцію всіх частин стратегічного плану воєдино, розподіл ресурсів і визначення потенційних
проблем (аналіз вузьких місць), тобто виявлення
різних відхилень, протиріч між розділами загального плану, наявністю внутрішніх ресурсів і перевірка його на відповідність загальній політиці підприємства [13].
Для кращого уявлення і сприйняття працівниками стратегії підприємства пропонується провести
регламентацію етапів формування та реалізації стратегії відповідно до стратегічних пріоритетів підприємства завдяки моделі, яка дозволяє формалізувати
як етапи стратегії, так й заходи, програми, документообіг, регламентувати розподіл ресурсів і відповідальних осіб на кожному «вході» та «виході» процесу втілення стратегії, встановити «слабкі місця» і
відповідно своєчасно внести необхідні корегування.
Моделювання етапів формування стратегії
(рис. 2 і 3) пропонується здійснити у зручній нотації
(мови та методологія графічного опису систем і процесів діяльності організації як безлічі взаємозалежних функцій) – IDEF0 безкоштовного інструменту
бізнес-аналітиків
–
ІТ-платформи
«Ramus»
170

(https://softdroids.com/1221-ramus.html), що дозволить систематизувати як ці етапи, так й отримати
наочне зображення можливих недоліків (зайві документи, підписи, етапи, процедури тощо).
У запропонованій моделі (рис. 2) на «вході» для
успішної реалізації стратегії визначаються задіяні
функціональні підрозділи (наприклад, за матеріалами [13], це такі відділи як: планово-економічний,
фінансовій, маркетингу, збуту, технічної підготовки
виробництва, виробничі підрозділи та ін.), а також
необхідні ресурси підприємства, які можна представити у вигляді декількох груп:
1. Матеріальні ресурси: фінансові ресурси (обсяг капіталу, зобов’язання, фінансова стійкість), фізичні ресурси (основні засоби підприємства).
2. Нематеріальні ресурси: технологічні ресурси
(ліцензії, патенти, ноу-хау), інформаційні ресурси,
репутація (бренд, сприйняття споживачами іміджу
підприємства, знання про споживачів, зв’язки із
зовнішніми структурами).
3. Людські ресурси – колектив (персонал) підприємства [14].
Зазвичай для досягнення поставлених перед
підприємством цілей процес реалізації стратегії
обіймає всі сфери управлінської діяльності та рівні
системи управління, які пов’язані з впровадженням
розробленої стратегії, наглядом за її здійсненням та
досягненням запланованих результатів [15].
Крім отримання наочної зрозумілої картини
усіх етапів формування стратегії, а також відповіЕкономічний вісник Донбасу № 3(65), 2021
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Рис. 2. Контекстна функціональна діаграма моделі вищого рівня
(вищого рівня A–0) у нотації IDEF0 ІТ-платформи «Ramus»
(авторська розробка)
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Рис. 3. Перший рівень деталізації моделі (рівень A0) у нотації IDEF0 програми «Ramus» (авторська розробка)
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дальних осіб на різних рівнях системи управління,
необхідних документів, ресурсів тощо, запропоноване моделювання (див. рис. 2 і 3) у нотації IDEF0
програми «Ramus» дозволить додатково виявити
частку працівників, оплата яких відбиває їх вклад у
організації та втіленні стратегії; частку працівників,
особисті плани розвитку яких сформовані відповідно до корпоративної стратегії та ін.
Висновки. Завдяки побудованій моделі у нотації IDEF0 програми «Ramus» (рис. 2) та її подальшої
декомпозиції (рис. 3) у функціональних підрозділах,
які задіяні в процесі формування як вхідної інформації (необхідної на перших етапах розробки стратегії), так і вихідної інформації (яка характеризує
ступінь успішності реалізації розробленої стратегії),
здійснюється розмежування документації, обов'язків та відповідальності на всіх рівнях системи управління.

Науковий інтерес представляє можливість побудувати та впровадити на практиці моделі процедури розробки стратегії діяльності підприємства в
нотації IDEF0 за допомогою зручного безкоштовного інструменту бізнес-аналітиків – програми
«Ramus». Таке моделювання на практиці дозволить
виокремити етапи, завдання, ресурси, програми,
внутрішню документацію та нормативно-правову
базу процесу стратегічного проєктування, а також
наочно презентувати основні цілі, етапи, оргструктури та ресурси, результати процесу створення і реалізації стратегії підприємства. Отже з'являється
можливість регламентації процесу формування
стратегії підприємства (від формуванні місії і цілей
підприємства до аналізу зовнішнього й внутрішнього середовища функціонування підприємства,
розробки альтернатив розвитку подій, вибору безпосередньої стратегії розвитку підприємства на перспективу, реалізації обраної стратегії).
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Латишева О. В., Підгора Є. О., Фокін В. С. Функціональне моделювання та стратегічне проєктування для регламентації стратегії підприємства
У статті досліджуються підходи побудови бізнес-процесу формування стратегії підприємства. Представлено процедуру
застосування методології функціонального моделювання і графічного представлення процесів нотації IDEF0 (англ. Integration
Definition for Function Modeling) для процедури розробки стратегії підприємства. Складено алгоритм моделювання процедури
формування стратегії підприємства, для чого наведено діаграму SADT (Structured Analysis and Design Teqnique) та представлено її декомпозицію за основними елементами та етапами.
Ключові слова: стратегія підприємства, етапи розробки стратегії, SADT – діаграма, бізнес-процеси, IDEF0.
Latysheva O., Pidhora Ye., Fokin V. Functional Simulator and Strategic Design for Enterprise Strategy Regulation
The article investigates the approaches of building business process, forming the strategy of the enterprise. The procedure of
methodology usage for functional modeling and graphical representation of IDEF0 notation processes (English Integration Definition
for Function Modeling) for the procedure of enterprise strategy development is presented. The algorithm of procedure modeling for
forming the company's strategy is developed and for that the SADT (Structured Analysis and Design Teqnique) diagram and its
decomposition by the main elements and stages is presented.
Keywords: enterprise strategy, stages of strategy development, SADT – diagram, business processes, IDEF0.
Латышева Е. В., Подгора Е. А., Фокин В. С. Функциональное моделирование и стратегическое проектирование
для регламентации стратеги предприятия
В статье исследуются подходы построения бизнес-процесса формирования стратеги предприятия. Представлена процедура применения методологии функционального моделирования и графического представления процессов нотации IDEF0
(англ. Integration Definition for Function Modeling) для процедуры разработки стратегии предприятия. Составлен алгоритм моделирования процедуры формирования стратегии предприятия, для чего приведена диаграмма SADT (Structured Analysis and
Design Teqnique) и представлена ее декомпозиция по основным элементам и этапам.
Ключевые слова: стратегия предприятия, этапы разработки стратегии, SADT – диаграмма, бизнес-процессы, IDEF0.
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