
ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Мета курсу – надання знань щодо підвищення ефективності ресурсних 
технологій бізнесу на основі розробки методів моделювання і обґрунтування 
нормалізованих параметрів виробничих систем; опанування теоретичних, науково-
методичних знань та аналітико-практичних навичок розроблення 
конкурентоспроможних бізнес-моделей підприємства; поглиблення теоретичних знань 
студентів і набуття ними практичних навичок формування дієвої бізнес-моделі на 
різних стадіях розвитку підприємства.  

Дисципліна «Формування бізнес-моделі підприємства» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», 
«Мікроекономіка і макроекономіка», «Економіка підприємства», «Підприємницькі 
ризики», «Підприємництво і малий бізнес», вона інтегрується з вивченням дисциплін: 
«Соціально-трудові відносини», «Менеджмент і маркетинг». Вивчення дисципліни 
формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: «Проектний аналіз», 
«Аналіз конкурентоспроможності», «Потенціал і розвиток підприємства», «Стратегія 
підприємства». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність оперативно визначати зміни стосовно відповідності 
бізнес-моделі визначеній місії та обраній стратегії компанії; здатність обґрунтовувати 
управлінські рішення щодо необхідності змін бізнес-моделі та її складових; здатність 
аналізувати зміст і характер робіт зі створення і вдосконалення бізнес-моделі; здатність 
координувати взаємодію структурних підрозділів і персоналу при внесенні змін у 
діючу бізнес-модель та її трансформації; здатність оцінити ефективність бізнес-моделі 
компанії; здатність діагностувати стан бізнес-моделювання компанії; вміння 
розрахувати систему показників відповідності та піраміди результативності; вміння 
проводити кластерний аналіз бізнес-об’єктів; вміння здійснювати розрахунки 
ресурсних ефектів; вміння формувати взаємозв’язки основних категорій ресурсної 
теорії фірми; вміння організовувати взаємодію між складовими бізнес-моделі компанії; 
здатність ідентифікувати ключові компетенції суб’єктів господарювання; вміння 
класифікувати бізнес-процеси підприємства; здатність формувати інформаційне поле 
для побудови бізнес-моделі; здатність організовувати взаємодію стратегічних ресурсів 
бізнес-моделі; вміння використовувати новітні технології для формування бізнес-
моделі підприємства; здатність вибирати раціональні методи вивчення змін, що 
відбуваються при формуванні пріоритетів споживачів з метою визначення оптимальної 
стратегії підприємства; здатність виявляти загальні тенденції розвитку підприємства і 
його бізнес-моделі; здатність проводити моніторинг зовнішнього і внутрішнього 
середовищ функціонування бізнес-моделі; здатність коригувати місію, цілі і стратегії 
підприємства відповідно до змін середовища функціонування підприємства; вміння 
трансформувати бізнес-моделі компанії з урахуванням її життєвого циклу; здатність 
оцінювати практику використання BSC у бізнес-моделюванні; вміння обґрунтувати 
управлінські рішення щодо визначення пріоритетів споживачів; вміння визначати 
стратегічні ресурси бізнес-моделі; здатність виявляти особливості формування бізнес-
моделі стратегічного альянсу; вміння використовувати сучасні інструменти 
портфельного аналізу; вміння розробляти бенчмаркінгові проекти; здатність 



обґрунтовувати управлінські рішення щодо реінжинірингу в системі бізнес-
моделювання; вміння розробляти стратегічні карти ВSС і визначати сфери їх 
використання; здатність обґрунтовувати рішення стосовно використання стратегічного 
бенчмаркінгу в бізнес-моделюванні. 

Програмні результати навчання: 
знати: сучасну кадрову політику; відтворення і використання основних фондів; 
формування і визначення ефективності інвестицій; розвиток підприємства на базі 
науково-технічного і організаційного прогресу, планування його діяльності; 
конкурентоспроможність продукції та підприємства, ефективність його діяльності в 
умовах ринкової економіки; основні види бізнес-моделей підприємства; сучасні 
принципи формування різних типів бізнес-моделей; механізми та інструменти 
сучасних методологій моделювання бізнес-процесів підприємства;  
вміти: визначати головні показники економічної діяльності підприємства; творчо 
підходити до процесу оцінки ефективності діючої і прогнозованої бізнес-моделі 
підприємства; здійснювати вибір методологій формування ефективної бізнес-моделі; 
застосовувати методичний апарат та інструментарій бізнес-моделювання; аналізувати 
бізнес-процеси та оцінювати якість управління ними для подолання розриву між 
стратегічним баченням бізнесу і практичної його реалізацією, а також постійного 
розвитку, модифікації і своєчасного внесення змін в бізнес-моделі підприємства;  
володіти: знаннями теорії формування бізнес-моделі підприємства, технології 
діагностування діючих бізнес-моделей підприємств та їх складових, ресурсних 
технологій, усвідомлення методологічних і методичних основ організації функцій 
бізнесу; знаннями та практичними навичками щодо методології бізнес-моделювання та 
оцінки якості управління бізнес-процесами; сучасними інструментами проведення 
аналізу бізнес-портфеля компанії.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ. Сутнісна 
характеристика, функції та механізм розробки бізнес-моделі підприємства. Пріоритети 
споживачів як базовий елемент бізнес-моделі компанії. Ресурсна теорія у системі 
бізнес-моделювання. 
ТЕХНОЛОГІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ. Визначення ключових компетенцій 
компанії. Діагностика бізнес-портфеля компанії. Система бізнес-процесів компанії. 
Управління життєвим циклом бізнес-моделі: формування, розвиток і трансформація. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


