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1. Мета дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Формування бізнес-моделі 

підприємства» є надання знань щодо підвищення ефективності ресурсних 
технологій бізнесу на основі розробки методів моделювання і обґрунтування 
нормалізованих параметрів виробничих систем. 
 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Перелік дисциплін, на які 

безпосередньо спирається вивчення 
даної дисципліни  

Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 

дисципліну  
– Механізми трансформації підприємницьких 

структур 
Стратегія підприємницької діяльності 
Діагностика функціонування бізнесу 

 

3. Результати навчання 
відповідно до Матриці забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

 компонентами чинної Освітньої програми 
Програмний результат 

навчання 
Методи навчання Форми оцінювання 

Результати навчання 
за дисципліною 

ПРН 2. Визначати, 
аналізувати проблеми 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності та 
розробляти заходи щодо 
їх вирішення. 

Лекційні  і 
практичні заняття, 
самостійне 
навчання, 
індивідуальні 
консультації, 
доповіді студентів 

Вибіркове усне опитування, 
тестування, фронтальне та 
індивідуальне опитування, 
розв’язання практичних 
завдань, розрахунково-
графічне завдання, екзамен 

- Визначати основні 
елементи бізнес-
моделі як дієвого 
інструмента 
реалізації місії та 
обраної стратегії 
компанії 

ПРН 6. Вміти розробляти 
та впроваджувати заходи 
для забезпечення якості 
виконуваних робіт і 
визначати їх 
ефективність. 

Лекційні  і 
практичні заняття, 
самостійне 
навчання, 
індивідуальні 
консультації, 
доповіді студентів 

Вибіркове усне 
опитування, тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне опитування, 
розв’язання практичних 
завдань, розрахунково-
графічне завдання, екзамен 

- Обґрунтовувати 
управлінські 
рішення щодо 
необхідності змін 
бізнес-моделі та її 
складових 

ПРН 10. Вміти 
вирішувати проблемні 
питання, що виникають 
в діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та/або 
біржових структур за 
умов невизначеності та 
ризиків. 

Лекційні  і 
практичні заняття, 
самостійне 
навчання, 
індивідуальні 
консультації, 
доповіді студентів 

Вибіркове усне 
опитування, тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне опитування, 
розв’язання практичних 
завдань, розрахунково-
графічне завдання, екзамен 

- аналізувати зміст і 
характер робіт по 
створенню і 
вдосконаленню 
бізнес-моделі; 

ПРН 11. Впроваджувати 
інноваційні проекти з 
метою створення умов 
для ефективного 
функціонування та 
розвитку 
підприємницьких, 
торговельних та/або 
біржових структур. 

Лекційні  і 
практичні заняття, 
самостійне 
навчання, 
індивідуальні 
консультації, 
доповіді студентів 

Вибіркове усне 
опитування, тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне опитування, 
розв’язання практичних 
завдань, розрахунково-
графічне завдання, екзамен 

- координувати 
взаємодію 
структурних 
підрозділів і 
персоналу при 
внесенні змін у діючу 
бізнес-модель та її 
трансформації. 
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4. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1. ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи бізнес-моделювання.  

 
ТЕМА 1. БІЗНЕС-МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА: 

СУТНІСТЬ, РИСИ, ЕЛЕМЕНТИ 
Бізнес-модель підприємства: поняття, функції. Елементи бізнес-моделі 

підприємства: характеристика, оцінка, взаємодія. Середовище функціонування 
бізнес-моделі  

 
 

ТЕМА 2. Життєвий цикл бізнес-моделі підприємства 
Взаємозв’язок життєвого циклу підприємства з функціонуючою бізнес-

моделлю.  Особливості етапів життєвого циклу бізнес-моделі. 
 
 

ТЕМА 3. Технологія аналізу бізнес-портфеля підприємства 
Елементи бізнес-портфеля підприємства. Основні етапи аналізу бізнес-

портфеля. Сучасні матричні методики портфельного аналізу. Базові положення 
кластерного аналізу бізнес-об’єктів. 

 
Змістовий модуль 2. Особливості створення бізнес-моделі підприємства 
 

ТЕМА 4. Формування системи бізнес-процесів підприємства 
Характеристика процесного підходу до управління підприємством. 

Визначення та класифікація бізнес-процесів підприємства  
 

ТЕМА 5. Синергізм у бізнес-моделюванні  
Економічна характеристика і значення синергізму в бізнес-моделюванні. 

Оцінювання ефективності синергізму. Стратегічні альянси як сучасні організаційні 
моделі бізнесу. Особливості формування бізнес-моделі стратегічного альянсу. 
Злиття та поглинання підприємств як спосіб розвитку моделей їх бізнесу 

ТЕМА 6. Оцінювання ефективності бізнес-моделі підприємства 
Концепція «стратегічного вимірювання» в бізнес-моделюванні. Система 

показників відповідальності — ASC і піраміда результативності. Сучасні методи 
вартісного оцінювання бізнес-моделі підприємства  

 
Змістовий модуль 3. Сучасні інноваційні бізнес-моделі компаній 
 

ТЕМА 7. Особливості аутсорсингової моделі бізнесу підприємства  
Сутність, розвиток і класифікація аутсорсингу. Особливості формування 

аутсорсиногової бізнес-моделі. Переваги та недоліки застосування аутсорсингу у 
бізнесі. Обґрунтування доцільності використання аутсорсингу 

ТЕМА 8. ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ В БІЗНЕС-
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МОДЕЛЮВАННІ 
8.1 Визначення, види та генерації бенчмаркінгу. 8.2 Бенчмаркінговий проект: 

характеристика та основні етапи реалізації. 8.3 Стратегічний бенчмаркінг у бізнес-
моделюванні 

 

ТЕМА 9. Технологія обґрунтування стратегічних карт у бізнес-
моделюванні 

Характеристика, елементи та функції збалансованої системи показників. 
Процес розроблення стратегічних карт 

 
 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ  150 6 8 – 136 
Змістовий модуль 1 30 2 4 – 24 
Змістовий модуль 2 30 2 2 – 26 
Змістовий модуль 3 45 2 2 – 41 
Індивідуальне завдання 30     – 30 
Підсумковий контроль 15     – 15 

* 
- кількість годин, відведених на змістовий модуль, має бути кратною 0,5 кредиту ЄКТС 

(15 годин); 
- розрахунково-графічна робота є індивідуальним завданням в межах дисципліни обсягом 

1 кредит ЄКТС (самостійна робота здобувача вищої освіти);  
- контрольна робота є індивідуальним завданням в межах дисципліни для заочної та 

дистанційної форм навчання обсягом 1 кредит ЄКТС (самостійна робота здобувача вищої 
освіти); 

- на підсумковий контроль (екзамен, диф. залік) відводити 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС) 
самостійної роботи здобувача вищої освіти. 
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6. Теми лекцій  
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд.годин 

 МОДУЛЬ. ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

6 

 Змістовий модуль 1 2 
Тема 1. Бізнес-модель 
сучасного 
підприємства: 
сутність, риси, 
елементи  

1.1 Бізнес-модель підприємства: поняття, функції 
1.2 Елементи бізнес-моделі підприємства: характеристика, оцінка, 

взаємодія 
1.3 Середовище функціонування бізнес-моделі 

0,5 

Тема 2. Життєвий 
цикл бізнес-моделі 
підприємства  

2.1. Взаємозв’язок життєвого циклу підприємства з 
функціонуючою бізнес-моделлю 

2.2. Особливості етапів життєвого циклу бізнес-моделі 

0,5 

Тема 3. Технологія 
аналізу бізнес-
портфеля 
підприємства  

3.1. Елементи бізнес-портфеля підприємства  
3.2. Основні етапи аналізу бізнес-портфеля 
3.3 Сучасні матричні методики портфельного аналізу 
3.4 Базові положення кластерного аналізу бізнес-об’єктів 

1 

 Змістовий модуль 2 2 
Тема 4. Формування 
системи бізнес-
процесів підприємства 

4.1. Характеристика процесного підходу до управління 
підприємством  

4.2. Визначення та класифікація бізнес-процесів підприємства 

0,5 

Тема 5. Синергізм у 
бізнес-моделюванні 

5.1 Економічна характеристика і значення синергізму в бізнес-
моделюванні  

5.2 Оцінювання ефективності синергізму 
5.3 Стратегічні альянси як сучасні організаційні моделі бізнесу 
5.4 Особливості формування бізнес-моделі стратегічного альянсу 
5.5 Злиття та поглинання підприємств як спосіб розвитку моделей 

їх бізнесу 

0,5 

Тема 6. Оцінювання 
ефективності бізнес-
моделі підприємства 

6.1. Концепція «стратегічного вимірювання» в бізнес-моделюванні  
6.2. Система показників відповідальності — ASC і піраміда 

результативності. 
6.3. Сучасні методи вартісного оцінювання бізнес-моделі 

підприємства 

1 

 Змістовий модуль 3 2 
Тема  7. Особливості 
аутсорсингової моделі 
бізнесу підприємства 

7.1. Сутність, розвиток і класифікація аутсорсингу 
7.2 Особливості формування аутсорсиногової бізнес-моделі 
7.3 Переваги та недоліки застосування аутсорсингу у бізнесі 
7.4 Обґрунтування доцільності використання аутсорсингу 

0,5 

Тема 8. Практика 
використання 
бенчмаркінгу в бізнес-
моделюванні 

8.1 Визначення, види та генерації бенчмаркінгу 
8.2 Бенчмаркінговий проект: характеристика та основні етапи 

реалізації 
8.3 Стратегічний бенчмаркінг у бізнес-моделюванні 
 

0,5 

Тема 9. Технологія 
обґрунтування 
стратегічних карт у 
бізнес-моделюванні 

9.1 Характеристика, елементи та функції збалансованої системи 
показників 

9.2 Процес розроблення стратегічних карт 
 

1 
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7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

годин 
 МОДУЛЬ. ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
8 

 Змістовий модуль 1 4 
Тема 1. Бізнес-модель 
сучасного 
підприємства: 
сутність, риси, 
елементи  

ПЗ 1. Модель цілеутворення 
ПЗ 2. Оцінка профілю організаційної культури підприємства 

1 

Тема 2. Життєвий 
цикл бізнес-моделі 
підприємства  

ПЗ 3. АВС-аналіз та побудова матриці БКГ 
ПЗ 4. Бізнес-стратегія  у системі координат  SPACE 

2 

Тема 3. Технологія 
аналізу бізнес-
портфеля 
підприємства  

ПЗ 5. Визначення рівня конкурентоспроможності  продукції 
(еталон) ) 

ПЗ 6. Аналіз бізнес-портфелю продукції 

1 

 Змістовий модуль 2 2 
Тема 4. Формування 
системи бізнес-
процесів підприємства 

ПЗ 7. Створення  образно-знакових  бізнес-моделей  
економічних процесів 

ПЗ 8. Методика кластерного аналізу (дендрит) 

1 

Тема 5. Синергізм у 
бізнес-моделюванні 

ПЗ 9. Обґрунтування прийняття рішення щодо диверсифікації 
підприємства 

ПЗ 10. Вибір стратегії диверсифікації підприємства 

0,5 

Тема 6. Оцінювання 
ефективності бізнес-
моделі підприємства 

ПЗ 11. Оцінка  та  формування  бізнес-моделі  управління  
ризиками  підприємства 

ПЗ 12. Оцінка ефективності інвестицій суб’єктів 
господарювання 

0,5 

 Змістовий модуль 3 2 
Тема  7. Особливості 
аутсорсингової моделі 
бізнесу підприємства 

ПЗ 13. Обґрунтування  доцільності  використання  
аутсорсингових послуг 

ПЗ 14. Визначення  критеріїв розробки конкурентної стратегії  з 
використанням матриці аутсорсингу 

1 

Тема 8. Практика 
використання 
бенчмаркінгу в бізнес-
моделюванні 

ПЗ 15. Покращення маркетингової діяльності підприємства за 
допомогою бенчмаркінгового дослідження 

ПЗ 16. Дослідження лояльності споживачів за допомогою 
бенчмаркінгового дослідження 

0,5 

Тема 9. Технологія 
обґрунтування 
стратегічних карт у 
бізнес-моделюванні 

ПЗ 17. Оцінка виконання стратегії підприємства 
 

0,5 
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8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
 

Індивідуальне завдання передбачає: систематизацію, закріплення, 
розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни та застосування їх в 
науковому дослідженні.  

Програмою навчальної дисципліни передбачено виконання РГЗ, що є 
додатковою частиною самостійної роботи студента. РГЗ вважається зарахованим, 
якщо студент виконав завдання в повному обсязі та отримав відповідний результат 
(15 годин). 

Метою РГЗ  є застосування знань студентів при вирішення конкретного 
фахового завдання та вироблення вміння самостійно працювати з навчальною та 
науковою літературою, а також зміцнити теоретичні знання та розвинути практичні 
навички вирішення економічних та організаційних питань. 

 
9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 
Методами поточного контролю є: 
– усне або письмове опитування; 
– письмовий контроль (розрахунково-графічне завдання); 
– тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі 

MOODLEhttps://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2136; 
– розв’язання задач і проблемних ситуацій; 
– прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем. 
 
Підсумковий контроль здійснюється у  віртуальному освітньому середовищі 

на платформі MOODLE у вигляді тестових завдань.  
 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 100  - - 
Змістовий модуль 1 20 5 - 15 
Змістовий модуль 2 20 5 - 15 
Змістовий модуль 3 20 5 - 15 
Індивідуальне завдання 10 - - 10 
Підсумковий контроль 30 - - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
Види завдань та засоби контролю 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 
Розподіл 

балів 
Змістовий модуль 1 20 

Відвідування занять + активність на заняттях  5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 на платформі MOODLE 15 

Змістовий модуль 2 20 

Відвідування занять + активність на заняттях  5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 на платформі MOODLE 15 

Змістовий модуль 3 20 

Відвідування занять + активність на заняттях  5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 на платформі MOODLE 15 

Індивідуальне завдання (РГР)  10 
Підготовка розрахункової частини 5 

Презентація та захист РГР 5 

Підсумковий контроль – екзамен   30 

Підсумковий тест на платформі MOODLE 
або  
за екзаменаційними білетами  
(два теоретичних питання по 10 балів та задача 10 балів ) 

30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
 

Підсумковий контроль у формі екзамену проводиться письмово за екзаменаційними 
білетами або у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE або тестами. 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балівза всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену,диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 
64-73 

задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано 
 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
 

Методичне забезпечення 
ID дистанційного курсу дисципліни у  віртуальному освітньому середовищі на платформі 

MOODLE ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2136 

 
1. Коненко В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства» 

(для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність) / В. В. Коненко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.   О. М.  Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 120 с. 

 
2. Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з курсу 

«Формування бізнес-моделі підприємства» (для студентів денної та заочної  форм навчання 
спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. 
госп-ва ім.   О. М.  Бекетова; уклад. : В. В. Коненко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 
– 80 с. 

 
3. Методичні рекомендації і завдання до виконання розрахунково-графічного завда ння 

курсу «Формування бізнес-моделі підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання 
спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. 
госп-ва ім.  О. М.  Бекетова; уклад.:В. В. Коненко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 
30 с. 

 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Базова 

1. Варналій З.С. Основипідприємництва: Навч. посіб. К.: Знання-Прес, 2002. 239с. 
2. Маркова В.Д. Стратегічний менеджмент. М.: ИНФРА – М, 1999. 346 с. 
3. Огнієнков П. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприєства. 

К.: Всесвіт: Наукова думка, 2001.  367 с. 
4. Редченко К.І. Стратегічнийаналіз у бізнесі: Навчальний посібник.Львів: „Новий світ - 

2000”, 2003. 272 с. 
5. Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: Практическое руководство. М.: 

ЮНИТИ – ДАНА, 2003. 222 с. 
6. Сливоцький А. Міграція капіталу: Як у замислах на кілька кроків випередити своїх 

конкурентів.  К.: Унів. Вид-во “Пульсари”, 2001. 296 с. 
7. Петрашко Л. П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та бізнес-

практики: монографія / Л. П. Петрашко. – К.: КНЕУ, 2013. – 342 с. 
 

Допоміжна 
1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М.: Сирин, 2002. 256 с. 
2. Мейер М.В. Оценка эффективности бизнеса: Что будет после BalanceScorecard? М.: 

Вершина, 2004.  274 с.  
 

Інформаційні ресурси 
1. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім О.М. Бекетова [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://eprints.kname.edu.ua 
2. Національна бібліотека України ім.. В.І.Вернадського: [офіційний сайт]. Режим 

доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/ (дата звернення 08.09.2020). 
 


