
Формування бізнес-моделі підприємства 

 

Мета курсу – оволодіння системою фундаментальних знань, умінь та 
навичок з теорії і практики формування бізнес-моделі підприємства; 
забезпечення достатнього рівня компетенцій майбутніх спеціалістів у розуміння 
сутності, функцій та принципів побудови бізнес-моделі підприємства; засвоєння 
теоретичних і практичних навичок з технології формування бізнес-моделі 
компанії; оволодіння методиками оцінки ефективності бізнес-моделей 
підприємств; формування навичок з проектування та способів трансформації 
бізнес-моделей.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Формування бізнес-моделі підприємства» 
має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Управління проектами», 
«Реінжинірінг бізнес-процесів та бізнес-планування», «Управління 
інформаційними зв’язками на підприємстві», «Теорія управління», «Економіко-
математичне моделювання», «Менеджмент», «Маркетинг» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетенстностей: готовність до застосування методів та інструментальних 
засобів дослідження сутності та значення бізнес-моделювання на підприємстві; 
розуміння відмінностей бізнес-моделювання від класичних бізнес-стратегій та 
інших інструментів підвищення ефективності функціонування підприємства. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні концепції, які описують бізнес-моделі компаній; 

характеристики основних елементів бізнес-моделі підприємства, технології 
формування та  проектування сучасних бізнес-моделей компаній; 

вміти: оцінювати ефективність бізнес-моделей підприємств, напрямів  
трансформації бізнес-моделі компанії; аналізувати сучасний стан та тенденції 
розвитку бізнес-моделей підприємств в Україні; 

володіти: знаннями з неперервного покращення бізнес-моделей 
підприємства шляхом їх адаптації до постійних змін зовнішнього середовища.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Теоретико-концептуальні основи бізнес-моделювання. Сучасна концепція 

формування бізнес-моделі компанії. Розвиток поглядів і підходів на процес 
стратегічного управління компанією. Еволюція концепції формування бізнес-
моделі підприємства, етапи її розвитку. Конкурентні переваги компанії. 
Визначення, функції та механізм формування бізнес-моделі підприємства. 
Походження поняття «бізнесмодель». Використання концепції бізнес-
моделювання. Основні підходи до формування бізнес-моделі компанії. 
Механізм формування бізнес-моделі компанії за А. Сливоцьким. Механізм 
формування бізнес-моделі компанії за В. Котельніковим. Механізм формування 
бізнес-моделі компанії за підходом ДКК «Альт». Економічне трактування 
категорії «пріоритети споживачів». Сучасна маркетингова концепція 



«комплексного рішення». Основні мотиви вибору лояльних до компанії 
покупців. Особливості формування пріоритетів споживачів. Система прийняття 
рішень споживачами. Вплив пріоритетів споживачів на зміну попиту. Реалізація 
«каскаду» пріоритетів споживачів у бізнес-моделі компанії. Основні функції 
відділу досліджень і розробок. Стратегічні ресурси бізнес-моделі компанії: 
сутність, елементи та їх взаємодія. Поняття ресурсних систем. Середовище 
економічних ресурсних систем. Структура ресурсної системи. Роль 
інтелектуального капіталу у формуванні бізнес-моделі компанії. Інформаційна 
система. Фінансова система. Матеріальна система. Трудова система. 
Корпоративна система. Визначення та види ресурсних ефектів.  

Технологія бізнес-моделювання. Поняття та види компетенцій. Концепція 
забезпечення унікальності компанії. Особливості ключових компетенцій. 
Модель «дерева» компетенцій компанії. Формування компетенцій на прикладі 
компанії «Хонда». Взаємозвязок ключових компетенцій та елементів 
інтелектуального капіталу. Формування компетенцій компанії в умовах 
динамічного середовища. Загальна характеристика елементів бізнес-портфеля 
компанії. «Стратегічні зони господарювання» та «стратегічні одиниці бізнесу». 
Стратегічний господарський підрозділ. Основні етапи аналізу портфеля бізнесів 
компанії. Вибір рівнів в компанії. Фіксація одиниць аналізу. Визначення 
параметрів аналізу портфеля бізнесів. Збір та аналіз даних за напрямками. Вибір 
методик портфельного аналізу. Визначення параметрів елементів оптимального 
бізнес-портфеля. Сучасні матричні методики портфельного аналізу. Методи 
групування об’єктів стратегічного аналізу (дискримінантний і кластерний 
аналіз). Загальна характеристика і класифікація бізнес-процесів. Система 
управління бізнесом. Основні елементи системи управління бізнесом за 
процесами. Мета впровадження процесного управління. Спрощена схема бізнес-
процесу. Атрибути бізнес-процесів. Модель ланцюга створення вартості. 
Моделювання бізнес-процесів. Функціонально-вартісний аналіз. Реінжиніринг 
(удосконалення) бізнес-процесів. Життєвий цикл бізнес-моделі підприємства. 
Характеристика етапів руху капіталу. Трансформація бізнес-моделі компанії. 
Центри продуктового і фінансового управління. Технологія параметричного 
управління бізнеспроцесами виробничих систем. Технологія потокового 
програмування. Технологія потокового планування. Технологія потокового 
розвитку. Індикативна система управління. Експертна технологія управління. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 90 годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 54 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


