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РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ:  

СУЧАСНІ ТРЕНДИ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ 

 

В сучасних умовах господарювання головним фактором успіху стає правильне визначення актуальної для 

підприємства бізнес-моделі. Успішні інноваційні продукти вже не є гарантом успіху на ринку, і тільки комплексна 

інноваційна діяльність, яка переходить на рівень перманентного моніторингу адекватності бізнес-моделі мінливим 

умовам, і проектування її поліпшеної версії є визначальним фактором успіху в регіональній і міжнародній 

конкуренції. 

Проектування бізнес-моделі як інструмент стратегічного та інноваційного управління з’явився порівняно 

недавно. Перші кроки в напряму моделювання бізнесу були зроблені в 70-х роках, коли у відповідь на потреби в 

управлінні великомасштабними проектами з’явилася методологія структурного аналізу і проектування систем 

SADT (Structured Analysis and Design Technique). Вона була розроблена американцем Дугласом Россом (D. Ross) в 

1973 р. У 80-х роках даний напрям розвивався на основі окремого напряму программотехніки CASE-технологій 

(Computer-Aided Software / System Engineering)[1]. Потім програми, призначені для вирішення організаційних 

питань управління або бізнес-моделювання, виділили в окремий клас, який на західному ринку отримав назву 

«BMS» (Business Modeling Software). 

Проведений аналіз наукової літератури свідчить про те, що автори розуміють поняття «бізнес-модель» по-

різному, а самі дослідження ведуться в декількох напрямах. В межах першого напряму дослідники 

використовують бізнес-модель як якесь абстрактне поняття, щоб в найзагальнішому вигляді охарактеризувати 

спосіб створення, продажу і поставки цінності клієнтам, на основі якого компанія робить бізнес [5, 7, 8]. Для 

другого напряму характерний акцент, перш за все, на концепцію бізнесу [2]. Такий підхід дозволяє дослідникам 

подолати складність досліджуваного об’єкта і звести її до рівня, прийнятного для сприйняття і розуміння, що 

сприяє виділенню і розгляду основних елементів бізнес-моделі, а також відносин між ними, які в узагальненому 

вигляді характеризують бізнес компанії. Для третього напряму досліджень характерним є розгляд конкретних 

ситуацій і аналіз бізнес-моделей реальних успішних компаній. 

Класифікації бізнес-моделей пропонуються широким колом авторів. В основу класифікацій покладені 

класифікаційні ознаки, які сильно відрізняються одна від одної, починаючи від каналів поширення і системи 

виробництва і закінчуючи галузевими концептуальними особливостями. Класифікація, запропонована 

А. Остервальдером і І. Піньє [4], є виділенням сучасних бізнес-моделей. Ця класифікація інтегрувала як 

концептуальний підхід, так і процес створення цінності для клієнтів, партнерів і акціонерів компаній (рис. 1). 

 

Перший класифікаційний напрям «Поділ бізнес-моделей» передбачає поділ бізнес-моделі з метою формування 

більш ефективно функціонуючих окремих підрозділів або окремих компаній. Як приклад для даного виду можна 

виділити компанію Zara, яка сформувала в окремі бізнес напрями виробництво одягу і товарів для дому. Друга 

класифікаційна група бізнес-моделей «Довгий хвіст» базується на тому, що компанії концентруються на залученні 

великої кількості покупців нішевих товарів тобто товарів окремих сегментів ринку. На основі цього принципу 

розвиваються спеціалізовані платформи, такі як форум молодих мам Sibmama, який трансформувався в площадку 

для покупки-продажу дитячих речей, і потім вже для реалізації широкого спектру споживчих товарів. Третій 

напрям – це «Багатосторонні платформи», сутність якого полягає в тому, що ці бізнес-моделі представляють 

інтерес для клієнтів, що приносять дохід компанії тільки тоді, коли цінністю користується широке коло 

потенційних клієнтів даних компаній. Так, компанія Coursera використовує проект в сфері масового онлайн освіти, 

який дозволяє всім користувачам Інтернет-ресурсів освоювати різні курси і дисципліни за матеріалами провідних 

викладачів світу. Четверта класифікаційна група – це «Free як бізнес-модель». В цих бізнес-моделях принаймні 
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один значимий споживчий сегмент може протягом тривалого часу отримувати вигоду від безкоштовного 

пропозиції. Компанії Alawar, Blizzard, Entertainment і ін. в основі бізнес-моделей конкретних ігрових напрямів 

закладали наступне рішення: гра поширюється безкоштовно, але для отримання більшої кількості ресурсів і 

можливостей користувач доплачує самостійно. П’ятий напрям – це «Відкриті платформи».У відкритих бізнес-

моделях створення і збереження цінності відбувається за рахунок співпраці із зовнішніми партнерами. Ці бізнес-

моделі використовуються великими корпораціями для стрибкоподібних змін результативності власної 

інноваційної діяльності. 

Але останніх часом спостерігається процес диверсифікації бізнес-портфелей. Так, два найбільших Інтернет-

гіганта Amazon і AliBaba виросли до рівня величезних компаній використовуючи різні бізнес-моделі. Однак ці 

компанії, не дивлячись на лідируючі позиції в своїх регіонах, знаходяться в постійному пошуку нових, більш 

ефективних рішень для існуючих бізнес-моделей і перспективних напрямів. Так, компанія Amazon перейшла з 

бізнес-моделі «Продавати все, перевозити якомога менше» на модель «продавати все, перевозити якомога більше» 

[3]. Фокус бізнес-моделі змістився в сторону чудової доставки і ефективної логістики. 

Серед сучасних трендів бізнес-моделей сьогодні досить популярними є ризик-орієнтовані бізнес-моделі – 

стартапи. Стартап - це завжди прагнення запропонувати клієнту нове і цікаве рішення проблеми, тому стартап - це 

завжди, в першу чергу, творче та інноваційне починання. Відомою є розроблена і представлена Стівеном Бланком 

в книзі «Чотири кроки до осяяння»  [6] модель стартапів, що заснована на розумінні потреб клієнтів компанії. Ця 

модель описує чотири етапи, протягом яких стартап перетворюється в стабільну компанію (рис. 2). 

 

 

Сьогодні самим успішним стартапом, який є в Україні та який приніс рекордну суму інвестицій, виступає 

стартап Grammarly. 

 

Таким чином, в сучасних умовах господарювання, коли постійно з’являються нові технології, змінюються 

споживчі вподобання та вимоги до ресурсів, необхідно формувати нові соціальні тренди бізнес-моделей. Цей 
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«Виявлення споживачів», протягом якого стартап 

будує гіпотези про те, як його продукт вирішує 

проблеми потенційних клієнтів  

 «Верифікація споживачів», етап перевірки 

гіпотез і підготовки плану продаж, маркетингової 

стратегії, пошуку ранніх послідовників компанії. У 

разі невдачі на цьому етапі, стартап повертається до 

виявлення своїх споживачів 

«Залучення споживачів» після підтвердження 

корисності продукту компанії. Стартап переходить до 

продажу продукту та інвестицій в маркетинг 

«Створення компанії» - кінцева мета стартапу, 

створення формальної структури компанії і бізнес-

процесів для подальшого розвитку 

GRAMMARLY   

онлайн-сервіс перевірки 

правопису і граматики англійською 

мовою, розроблений і запущений 

2009 року. Сервіс підвищує якість 

письмового спілкування, 

пропонуючи виправлення, які 

роблять текст граматично, 

стилістично і структурно 

правильним 

Засновники: Олексій 

Шевченко, Максим 

Литвин та Дмитро 

Лідер 

2019 року 

компанія залучила $90 

млн. інвестицій і 

оцінена у більше як $1 

млрд. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


напрям є фундаментальним для розвитку концепції управління будь-яким процесом моделювання бізнесу та може 

бути покладений в основу подальших досліджень. 
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