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1 Мета опанування дисципліни: формування системи знань та практичних навичок  із 

стратегічного управління бізнесом  на основі реалізації ефективного типу бізнес-моделі 

підприємства, застосування яких дозволить досягнути стабільної конкурентоспроможності та 

стійкого розвитку в умовах ринку. 

 

2 Завдання: формування системи знань студентів щодо сутності бізнес-моделі підприємства та 

підходів до її формування;  вивчення ролі споживачів у формуванні бізнес-моделі підприємства; 

вивчення ролі ресурсів та  ресурсного обґрунтування бізнес-моделей різного типу;  опанування 

методик ідентифікації та розвитку ключових компетенцій компанії на ринку; вивчення сутності 

стратегічного бенчмаркінгу та специфіки його використання в бізнес-моделюванні; набуття 

навичок аналізу бізнес-портфеля та оцінюванні бізнес-моделі компанії, в т.ч. і через використання 

стратегічних карт. 

 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

сутності, функцій та видів бізнес-моделей підприємства; 

ресурсного забезпечення формування бізнес-моделі підприємства, сутності і порядку роробки 

ресурсних стратегій бізнесу; 

ресурсної, аутсорсингової інформаційної, матричної, компетентнісної бізнес-моделі підприємства; 

технології виявлення та формування ключових компетенцій бізнесу; 

методики аналізу бізнес-портфелю підприємства; 

методики оцінювання бізнес-моделі підприємства 

 

застосування знань і розумінь: 

ідентифікації типу бізнес-моделі підприємства; 

здійснювати розрахунки ресурсних ефектів; 

обґрунтовувати управлінські рішення щодо необхідності змін бізнес-моделі та її складових; 

володіння сучасними інструментами проведення аналізу бізнес-портфеля компанії; 

 ідентифікувати ключові компетенції суб’єктів господарювання; 

оцінити ефективність бізнес-моделі компанії; 

розрахувати систему показників відповідності та піраміди результативності.  
 

4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи формування бізнес-моделі 

підприємства 

Тема 1 Сутність бізнес-моделі підприємства та підходи до її формування.  

Тема 2 Пріоритети споживачів як базовий елемент бізнес-моделі підприємства. 



Тема 3 Ресурсна теорія у бізнес-моделюванні. 

 

Змістовий модуль 2.  Бізнес-процеси та ефективність формування бізнес-моделі 

підприємства 

Тема 4 Ключові компетенції компанії як основа бізнес-моделі. 

Тема 5 Формування системи бізнес-процесів компанії. 

Тема 6 Аутсорсингова модель бізнесу.  

Тема 7 Бенчмаркінг у бізнес-моделюванні. 

Тема 8 Технологія аналізу бізнес-портфеля компанії. 

Тема 9 Оцінювання ефективності бізнес-моделі компанії 
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