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У статті обгрунтовано доцільність бізнес;моделювання під час впровадженні інновацій на підприємствах і
систематизовано та уточнено теоретичні та методичні напрацювання щодо розроблення бізнес;моделей. Кла;
сифіковано найбільш широко використовувані підходи до визначення поняття бізнес;моделі за їх орієнтацією
щодо підприємства. Визначено найбільш зручні шаблони для моделювання інновацій, що широко використо;
вуються в зарубіжній практиці та проаналізовано специфіку кожного з них. Опрацьовано механізми форму;
вання бізнес;моделей та здійснено їх систематизацію за чотирма підходами: гуманітарний, процесний (фор;
мальний), онтологічний, управлінський. Обгрунтовано необхідність уточнення методів та інструментарію
бізнес;моделювання через відмінності у підходах до трактування інновацій у вітчизняній та зарубіжній прак;
тиці. Представлено найбільш загальний механізм побудови бізнес;моделі, що може бути використано під час
впровадження інновацій на вітчизняних підприємствах.

The article substantiates the feasibility of business modeling for innovations in Ukrainian enterprises, systematizes
and clarifies the best practices of business modeling, presented by domestic and foreign scientists. The most widely
used approaches to defining the concept of business model have been classified by their orientation. It have been
revealed that there are aimed at reflecting the external environment of the enterprise or project and aimed at reflecting
the internal environment. The most convenient templates for modeling innovations that are used in best practice are
identified, in particular, proposed by Osterwalder А. and Pigneur Y., by Johnson M. and by Chesbrough H. The specifics
of each of these templates have been analyzed. The first model provides a detailed visualization of each element, the
second one focuses on the correspondence between the processes and resources of the enterprise and the third one
connects the processes and value of innovation. Mechanisms of forming business models have been worked out and
systematized according to four approaches: humanitarian, process (formal), ontological, and managerial. The common
features of mechanisms for developing business models of innovation have been identified — all of them include a
systematic analysis of the market environment, determining the unique value of a product or service for the consumer,
assessing the resources needed to provide it and determining the cost of the project. It has been determined that the
choice of business model type and format is caused by many factors, such as: business model assignment, type of
enterprise innovation strategy, availability of intellectual property protection, resource endowment, market entry,
etc. The necessity of refining the methods and tools of business modeling due to the differences in the approaches to
the interpretation of innovations in domestic and foreign practice has been substantiated. Based on the the approach
proposed by Debelak D., the article presents the most common mechanism for building a business model that can be
used for innovation in domestic enterprises.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток підприємств в умовах сучасної відкритої

економіки неможливий без впровадження інновацій.
Через стрімке скорочення життєвого циклу інновацій

для підтримання своєї конкурентоспроможності
підприємства повинні бути здатними не просто оновлю$
вати асортимент продукції та послуг, а здійснювати це
на постійній основі. За таких обставин у забезпеченні
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ефективності інноваційних проектів значно зростає
роль бізнес$моделей, покладених в основу їх реалізації.
Фахівці зазначають, що сьогодні на перший план вихо$
дить не конкуренція у технологічних розробках, як це
було ще відносно нещодавно, а конкуренція моделей ве$
дення бізнесу. Успіх реалізації певного інноваційного
проекту підприємством напряму залежить від того, на
скільки конкурентоспроможною та гнучкою є його
бізнес$модель. Концепція бізнес$моделювання, будучи
широко використовуваною в сфері менеджменту в роз$
винених країнах, є відносно новою для вітчизняної прак$
тики та теорії. Її положення та підходи потребують
опрацювання, систематизації та адаптації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тематика бізнес$моделювання є доволі широко
представленою в працях зарубіжних вчених, які до$
сліджують проблематику впровадження інновацій вже
існуючими компаніями (зокрема, Алі В. [8], Баден$Фю$
лер Ч. та Хайфігер С. [9], Дебелак Д. [12], Зотт К. та Аміт
Р. [22], Pейрс Дж. та Робінсон Р. [18], Сливоцьки А. [19],
Сооляте О. [6], Тіммерс П. [20], Чесбро Г. [11] та ін.)
або реалізації стартап проектів (зокрема, Джансен В.,
Стінбекерс В. та Джагерс Х. [14], Касадес$Масанелл Р.
та Рікарт Дж. [10], Остервальдер О. та Пін'є І. [4], Рап$
па М. [17] та ін.). Серед вітчизняних вчених проблема$
тику бізнес$моделювання інновацій досліджували,
Бжуска А., Іваницький В. [2], Степова С., Мареєв С. та
Блажко М. [7], Кравченко М. [3], Юринець З. та ін. Але,
як зазначалось, через відносну новизну концепції, вона
є представленою фрагментарно і потребує подальшого
теоретичного, методичного та прикладного опрацюван$
ня.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Статтю присвячено опрацюванню підходів до моде$
лювання бізнесу та на їх основі визначенню й формалі$
зації механізму розроблення бізнес$моделі, що може
бути використано під час впровадження інновацій на
вітчизняних підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Бізнес$модель є зручним і, як доведено зарубіжною
практикою, ефективним інструментом планування та
узгодження інтересів учасників інноваційних проектів,
оскільки надає концептуальне відображення сукупності
структурних елементів діяльності підприємства, які під
час реалізації проекту забезпечують отримання прибут$
ку та надають унікальну пропозицію споживачу.

Поняття "бізнес$модель" хоча є інтуїтивно зрозу$
мілим, проте одним з таких, що найменш однозначно
термінологічно визначені в науковій літературі. Це обу$
мовлене перед усім тим, що структура та інформаційне
наповнення моделі підпорядковуються меті, з якою вона
розробляється, а отже можуть бути дуже різними.
Бізнес$модель є планом реалізації проекту, що може бу$
дуватись у рамках його внутрішніх та зовнішніх струк$
тур, процесів та систем.

Узагальнюючи підходи до трактування поняття
бізнес$моделі, слід зазначити, що більшість визначень
можуть бути розділеними на дві категорії: а) орієнто$
вані на відображення ланцюга формування цінності для
споживача (підхід, спрямований на зовнішнє середови$
ще проекту); б) орієнтовані на відображення бізнес$про$
цесів та ролей учасників інноваційного проекту (підхід,
спрямований на внутрішнє середовище проекту) [6].
Відповідно за такими двома категоріями можуть бути
розподілені визначення поняття бізнес$моделі, надані
різними авторами (табл. 1).

Бізнес$модель, що складається для обгрунтування
інноваційного проекту, має відповідати на наступні пи$

тання: що є споживчою цінністю продукту або послуги
проекту, яким чином створюється та як реалізується ця
цінність, як підприємство організовує своєю діяльність
щодо створенні цінності, які бізнес$процеси реалізує та
за рахунок підприємство отримує дохід та прибуток. Всі
функції, які може мати бізнес$модель, можуть бути уза$
гальненими в такий спосіб:

1. Стратегічні функції: визначення місії, стратегіч$
ного бачення та можливостей розвитку підприємства на
існуючому та перспективних ринках; забезпечення реа$
лізації стратегії; вивчення майбутніх пріоритетів спожи$
вачів, підвищення конкурентоспроможності та забезпе$
чення унікальності підприємства на ринку.

2. Операційні функції: забезпечення оптимального
розподілу існуючих та орієнтація на мобілізацію нових
потенційних ресурсів; організація ефективної системи
бізнес$процесів підприємства; формування, використан$
ня та розвиток інтелектуального капіталу; ідентифіка$
ція та реалізація ключових компетенцій підприємства;
перетворення інновацій у додану вартість та відобра$
ження їх цінності, яка відповідає пріоритетам спожи$
вачів.

3. Фінансові функції: генерування доходів і прибут$
ку; залучення капіталу інвесторів; збільшення ринкової
вартості та прибутковості підприємства.

Використання бізнес$моделей забезпечує більш
швидку та, головне, більш адаптивну, порівняно з інши$
ми способами планування, реалізацію окреслених
функцій. Тому всі підходи до бізнес$моделювання є
більшою або меншою мірою шаблонізованими та перед$
бачають здійснення аналітичного, графічного або про$
грамного обгрунтування вибору найбільш ефективного
варіанту розвитку підприємства з використанням мат$
риць, таблиць, схем тощо.

Найбільш зручними та відповідно популяризовани$
ми на сьогодні шаблонами для моделювання інновацій$
ного бізнесу є: шаблон бізнес$моделі "Canvas" Остер$
вальдера О. та Пін'є І. [4], шаблон "Four$box" Джонсо$
на М. [15] та бізнес$модель Чесбро Г. [11]. Водночас слід
зазначити, що всі вони розробленими були досить дав$
но — в період 2005—2010 рр. — проте вітчизняним ме$
неджерам стали знайомі лише нещодавно, а практику
їх застосування ще й досі не сформовано.

Бізнес$модель "Canvas". Шаблон є більше за інші
орієнтованим на розробку інновацій та інформаційно
повним. Він складається з дев'яти взаємопов'язаних
блоків, що відображають: ключові види діяльності
інноваційного проекту, споживчі сегменти та канали
формування взаємовідносин зі споживачами, ціннісну
пропозицію, канали збуту продукції, ключових парт$
нерів, ресурси, витрати та потоки формування доходів
проекту. Такий підхід спрощує процеси опису, візуал$
ізації, оцінки та зміни моделі ведення інноваційного
бізнесу. Його розробники використовують термін "ди$
зайн бізнесу", наголошуючи на творчому ставленні до
проектування інновацій. Для забезпечення цього про$
понується низка методів та інструментів проектуван$
ня щодо розуміння потреб споживача, ідентифікації
ідеї, візуального мислення, макетування, розробки
сценаріїв тощо [4].

Бізнес$модель "Four$box". Шаблон зосереджуєть$
ся на підприємствах, що входять до "білого просто$
ру" — нового бізнес$середовища, до якого їх поточ$
на організація є погано пристосованою, де формують$
ся нові споживчі сегменти, що обслуговуються прин$
ципово новими та різними способами. Бізнес$модель
складається з чотирьох блоків, націлених на катего$
ризацію та розкриття всіх питань, які повинні бути ви$
рішеними в просторі. На відміну від попереднього
підходу, автор даного, хоча і відокремлює ключові
процеси від ключових ресурсів, підходить до їх розг$
ляду у тандемі — на його думку, успіх моделі зале$
жить від того, як процеси та ресурси відповідають
один одному [15].
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Бізнес$модель Чесбро Г. Автор позиціонує бізнес$
модель як евристичну логіку та інструмент, який опо$
середковує розвиток технології та створення її еконо$
мічної вартості. Він стверджує, що бізнес$модель є уз$
годженою системою, яка враховує технологічні харак$
теристики та потенціал інновації на вході, та перетво$
рює їх в економічні ресурси через виведення на ринок,
створення цінності та формування пропозиції для об$
раного цільового сегменту споживачів [11].

При тому, що кожен з шаблонів є по$своєму унікаль$
ним, вони мають багато спільних рис. Серед них — іден$
тифікована ціннісна пропозиція, яка обумовлює конку$
рентоспроможність бізнес$моделі; орієнтація на спожи$
вачів та взаємодію з ними; наявність ключових ресурсів,
які допомагають створювати цінність та партнерів, які
забезпечують реалізацію проекту. Очевидно, що фор$
мування бізнес$моделі зумовлено творчим підходом.
Одна й та само інновація може бути реалізованою за
допомогою декількох моделей, в тому числі у їх комбі$
нації.

Слід зазначити, що ці та інші підходи до бізнес$мо$
делювання інновацій для застосування їх у практиці
вітчизняних підприємств повинні бути адаптованими з
урахуванням специфіки правового та ринкового сере$
довища ведення бізнесу в Україні. Зокрема відмінності
у підходах до бізнес$моделювання інновацій пов'язані
з трактуванням самих інновацій та визначенні ступеня
їх новизни. Вітчизняне законодавство, зокрема Закон
України "Про інноваційну діяльність", трактує інновації
як результат інноваційної діяльності, визначаючи їх як
новостворені або вдосконалені конкурентоздатні тех$
нології, продукцію, послуги та організаційно$технічні
рішення виробничого, адміністративного, комерційно$
го або іншого характеру, що істотно поліпшують струк$
туру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [5].
Проте європейське законодавство, зокрема, регламент
Європейського парламенту "Про створення Європейсь$
кого інституту інновацій та технологій", трактує інно$
вації як процес, у тому числі його результат, за посе$
редництвом якого нові ідеї відповідають суспільним або
економічним інтересам та породжують нові продук$
ти, послуги або моделі підприємств чи організацій, які

успішно виведені на існуючі ринки або здатні створю$
вати нові [1]. Тобто для українського підприємства інно$
вацією може бути вдосконалення існуючої продукції
або технології, а європейське законодавство та вима$
гає обов'язкової новизни. Це безумовно накладає відби$
ток на практику організації інноваційного бізнесу. Од$
нак в іншому механізми формування бізнес$моделей під
час впровадження інноваційної продукції є подібними.

Механізми формування бізнес$моделей під час впро$
вадження інновацій можуть бути узагальненими за чо$
тирма підходами: гуманітарний, процесний (формаль$
ний), онтологічний, управлінський [2]:

Гуманітарний підхід. Бізнес$модель підприємства
визначається як спосіб функціонування компанії на
основі поєднання таких параметрів як стратегія, взає$
мозв'язки з постачальниками та споживачами, ланцюг
створення вартості, організаційна структура, здібності,
компетенції та ресурси компанії. Одним із засновників
підходу можна вважати Сливоцького А. [19].

Процесний (формальний) підхід. Формування
бізнес$моделі базується на методології реінжинірингу
бізнес$процесів, сутність якої полягає в описі бізнес$
моделі як сукупності взаємозалежних процесів, що
утворюють певну ієрархію. Структуру бізнесу за про$
цесним підходом можна представити у вигляді трьох
основних складових моделей: організаційної, що фор$
малізує структуру підприємства, функціональної, що
відображає його бізнес$процеси, та інформаційної, що
надає схему формування та руху інформаційних по$
токів.

Онтологічний підхід. Походить від процесного
підходу та є тісно пов'язаним із розробкою та впровад$
женням на підприємствах комплексних автоматизова$
них корпоративних систем управління, а також появою
нової сфери менеджменту — управління знаннями.

Управлінський підхід. Передбачає розробку бізнес$
моделі підприємства на основі синтезу базових поло$
жень гуманітарного та процесного підходів у контексті
зручності забезпечення комплексного управління про$
ектами.

Вибір типу та формату бізнес$моделі зумовлений
багатьма факторами: її призначенням, видом іннова$

Підхід Автор(-и) Визначення 
Остервальдер А., 
Піньє І. [4] 

Бізнес-модель описує цінність, яку організація пропонує різним клієнтам, відображає здатності 
організації, перелік партнерів, необхідних для створення, просування та постачання цієї 
цінності клієнтам, відносини капіталу, необхідні для отримання потоків доходу 

Раппа М. [17] Бізнес-модель – це схема реалізації бізнесу, яка забезпечує підприємству прибуток. Бізнес-
модель формально відображає процес заробляння грошей, детально визначає її диспозицію та 
роль в ланцюзі створення цінності 

Сливоцьки А. [19] Бізнес-модель є схемою того, як компанія вибирає споживача, формулює і розмежовує свої 
пропозиції, розподіляє ресурси, визначає, які завдання вона зможе виконати своїми силами і 
для яких доведеться залучати фахівців зі сторони, виходить на ринок, створює цінність для 
споживача і отримує від цього прибуток. Пропозиція продуктів, послуг або технологій компанії 
грунтується на комплексній системі дій та взаємин, представлених в бізнес-моделі 
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Чесбро Г. [11] Бізнес-модель відображає спосіб, який компанія використовує для створення цінності та 
отримання прибутку 

Джансен В., 
Стінбекерс В., 
Джагерс Х. [14] 

Бізнес-модель описується двома елементами: чим займається бізнес  
та як він заробляє гроші, реалізуючи свій продукт або послугу на ринку 

Касадес-Масанелл Р., 
Рікарт Дж. [10] 

Бізнес-модель являє собою логіку функціонування компанії, що відображає шлях до створення 
вартості для її акціонерів 

Pейрс Дж.,  
Робінсон Р. [18] 

Бізнес-модель – це управлінська концепція того, як саме сукупність стратегій організації має 
співпрацювати разом у системний спосіб, щоби дати змогу організації досягати цілей та 
здобути конкурентну перевагу 

Сооляте А. [6] Бізнес-модель надає опис підприємства як складної системи із заданою точністю. В рамках 
бізнес-моделі відображаються всі об’єкти, процеси, правила виконання операцій, існуюча 
стратегія розвитку, а також критерії оцінки ефективності функціонування системи 

Степова С.,  
Марєєв С.,  
Блажко М. [7] 

Бізнес-модель – це метод здійснення бізнесу, завдяки якому компанія може забезпечити себе, 
тобто згенерувати дохід, виручку. Вона роз’яснює, як компанія робить гроші, детально 
показуючи її місце розташування у ланцюгу виникнення вартості О

рі
єн
то
ва
ни
й 
на

 в
ід
об
ра
ж
ен
ня

 
бі
зн
ес

-п
ро
це
сі
в 
та

 р
ол
ей

 у
ча
сн
ик
ів

 

Тіммерс П. [20] Опис сукупності продуктів, послуг та потоків інформації, а також учасників бізнес-процесу, їх 
ролі в ланцюзі цінності, потенційних вигід із обгрунтуванням джерел отримання доходу 

Таблиця 1. Класифікація визначень поняття бізнесxмоделі за підходами
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ційної стратегії підприємства, наявн$
істю захищеної інтелектуальної влас$
ності, забезпеченістю ресурсами,
можливістю входження на ринок
тощо [2]. Проте всім механізмам
бізнес$моделювання інновацій прита$
манні спільні риси, які полягають у
планомірному аналізі ринкового се$
редовища, визначенні унікальної
цінності продукту або послуги для
споживача, оцінюванні ресурсів, не$
обхідних для її забезпечення та виз$
наченні вартості проекту.

Процес розробки бізнес$моделі
підпорядковується певній логіці. Так,
Дебелак Д. пропонує реалізовувати
його у п'ять етапів (кроків) [12]:

Крок 1. Визначення продукту або
послуги. Передбачає ідентифікацію
елементів інноваційного продукту
або послуги та технологій їх виготов$
лення.

Крок 2. Темування бізнес$моделі.
Передбачає вибір моделі та шаблону
оформлення бізнес$моделі та є основ$
ною частиною концепції бізнес$мо$
делі.

Крок 3. Дизайн механізму форму$
вання вартості проекту. Передбачає
визначення логіки та послідовності
формування вартості бізнес$моделі
проекту.

Крок 4. Ідентифікація ціннісної
пропозиції бізнес$моделі. Передбачає визначення за$
гальних значень показників, за якими генеруються
цінність проекту. При цьому для ідентифікації цінності
може бути застосована класифікаційна схема, що скла$
дається з трьох основних категорій покахниів: економ$
ічних, екологічних та соціальних [16].

Крок 5. Впровадження бізнес$моделі. Передбачає
розроблення операційної системи для реалізації бізнес$
моделі.

Запропонована послідовність в цілому відображає
загальну логіку бізнес$моделювання інновацій та може
бути покладеною в основу механізму розроблення
бізнес$моделі при впровадженні інновацій на підприє$
мствах (рис. 1).

Наостанок слід зазначити, що незважаючи на всі
спроби формалізації та шаблонування бізнес$моделей
та процесів їх розроблення, успішність їх впроваджен$
ня значною мірою залежить від суб'єктивних чинників
та особистісних якостей розробників. Так, Зотт К. та
Аміт Р. фактично ототожнюють процеси розроблення
та реалізації бізнес$моделі певного проекту з процесом
управління ним, визначаючи бізнес$моделювання як за$
лучення людських, матеріальних та капітальних ресурсів
для реалізації конкретних цілей в межах певного про$
екту. Оскільки всі проекти є унікальними, значною
мірою залежать від конкретного контексту та економі$
чного середовища, ефективність та успішність моделі
залежать від інтуїції, досвіду, компетенції та знань роз$
робників [22].

ВИСНОВКИ
Бізнес$модель є сучасним інструментом, що кон$

цептуально відображає ключові аспекти діяльності
підприємства, який зручно використовувати при впро$
вадженні інновацій. Бізнес$моделювання є відносно
новою практикою для менеджерів вітчизняних
підприємств, на відміну від більш знайомого бізнес$
планування, яке традиційно застосовується для об$
грунтування інноваційних проектів. Проте в умовах
динамічності середовища та необхідності впроваджен$
ня інновацій на постійній основі, бізнес$модель є зруч$

нішою, оскільки є більш структурно цілісною, гнучкою,
адаптивною, наочною та інтуїтивно зрозумілою фор$
мою відображення концепції майбутнього бізнесу та
узгодження інтересів усіх його учасників. Тому вона
повинна якщо не заміняти бізнес$план, то як мінімум
передувати його розробці.

В даній статті нами здійснено спробу структури$
зації та систематизації теоретичних та методичних на$
працювань щодо бізнес$моделювання. Зокрема, кла$
сифіковано найбільш широко використовувані підхо$
ди до визначення поняття бізнес$моделі за їх орієн$
тацією, визначено найбільш зручні шаблони для мо$
делювання інновацій, опрацьовано підходи до форму$
вання бізнес$моделей та здійснено їх систематизацію.
Визначено відмінності у підходах до трактування та
визначення ступеня новизни інновацій у вітчизняній
та зарубіжній практиці, які повинні бути адаптовани$
ми при їх бізнес$моделюванні. На основі опрацюван$
ня зарубіжного досвіду формально представлено
найбільш загальний механізм побудови бізнес$моделі,
що може бути використаним при впровадженні інно$
вацій на вітчизняних підприємствах. Втім проблема$
тика бізнес$моделювання потребує подальшого більш
грунтовного опрацювання, зокрема в напрямках уточ$
нення методичних рекомендацій щодо заповнення
шаблонів бізнес$моделей та узгодження їх основних
складових; розроблення прикладних рекомендацій
щодо адаптації моделей, оцінювання ефективності та
проведення півоту; добору інструментарію для реал$
ізації моделей тощо.
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