
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.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Економіка 
підприємства, Менеджмент, Організація виробництва, Основи підприємницької 
діяльності, Стратегія підприємства, Маркетинг, Економічний аналіз тощо. 

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. 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 «бізнес-модель». 
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». 
Пріоритети споживачів як базовий елемент бізнес-моделі компанії. 



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. 
Ресурсна теорія у системі бізнес-моделювання. 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. Визначення ключових компетенцій 
компанії. 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. 
Діагностика бізнес-портфеля компанії. 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). Система бізнес-процесів компанії. 
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. Управління життєвим циклом бізнес-моделі: 
формування, розвиток і трансформація. Життєвий цикл бізнес-моделі 
підприємства. Характеристика етапів руху капіталу. Трансформація бізнес-
моделі компанії. Центри продуктового і фінансового управління. Технологія 
параметричного управління бізнес-процесами виробничих систем. Технологія 
потокового програмування. Технологія потокового планування. Технологія 
потокового розвитку. Індикативна система управління. Експертна технологія 
управління. 



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. 
 


