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The main objective of the article is to research and improve theoretical principles of business process management at 
the enterprise and further use it as the basis for developing business models of enterprises adaptation to changes. The au-
thor has revealed the place of business processes management at the enterprise in terms of enterprise’s activity adaptation 
to changes. The analysis of theoretical approaches to the defi nition «business processes» and their main types was carried 
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Key words: adaptation, management, business process, business model, component.

Постановка проблеми. Розвиток підприємництва у світі відображає тенденції до зростання дина-
мічних змін у діяльності підприємств. Виникає гостра необхідність у розробці бізнес-моделей адаптації 
діяльності підприємств до змін. Проте будь-які бізнес-моделі повинні базуватись на теоретичному об-
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ґрунтуванні їх основних складових та взаємозв’язків між ними. Одним із сучасних наукових підходів до 
управління підприємством виступає процесний підхід. Таким чином, актуальним виступає дослідження 
проблем формування бізнес-моделей адаптації підприємств до змін на основі управління бізнес- про-
цесами підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки багато зарубіжних і вітчизняних уче-
них приділяють значну увагу питанням адаптації діяльності підприємств. Питання адаптації діяльності 
підприємств і сутності середовища його функціонування на сучасному етапі досліджували такі вчені: 
Р. Акофф, І. Ансофф, Н. Білошкурська, П. Браунінг, М. Буднік, Н. Васюткіна, В. Дубчак, О. Кожевіна, 
Г. Козаченко, В. Кучеренко, Т. Ландіна, Л. Мельник, Б. Мільнер, Е. Пастухова, І. Пітайкіна, Л. Растри-
гін, Д. Хайман, О. Хитра, Г. Ханалієв, Е. Чиженькова, О. Шатілова, В. Якубів, В. Ячменьова та інші. 
Основ ні питання управління підприємством на основні бізнес-процесів присвячені праці таких учених: 
Дж. Харрінгтона, С. Кук, Б. Андерсена, К. Еселінга, Х. Німвегена, А. Шеєра, В. Г. Єліферова, В. В. Репі-
на, В. В. Єфімова, І. Н. Ткаченко, І. В. Кізікова та інших. Проте теоретичний базис формування бізнес-
моделей адаптації діяльності підприємств до змін повинен базуватися на досконалому розумінні інстру-
ментарію його впровадження та сутності бізнес-процесів на підприємствах, а також взаємозв’язків, які 
утворюються в процесі управління бізнес-процесами.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Управління бізнес-процесами, як ін-
струмент під час формування бізнес-моделей адаптації підприємств до змін, повинно базуватися на до-
сконалому аналізі можливих варіантів поведінки підприємства й основних її компонентів, взаємозв’язків, 
необхідно дослідити та систематизувати сутнісні характеристики управління бізнес-процесами та їх міс-
це в адаптації підприємств до змін, виявити та систематизувати теоретичні підходи до формування ком-
понент бізнес-моделей адаптації підприємств до змін на основі використання процесного підходу.

Метою статті є дослідження теоретичних підходів до управління бізнес-процесами підприємства, 
його основних компонент, методів, напрямків і їх впливу на можливості адаптації підприємств до змін, 
а також теоретичних компонент формування бізнес-моделей адаптації підприємств до змін на основі ви-
користання процесного підходу.

Виклад основного матеріалу. Існує значна кількість теорій управління, кожна з яких має свої пе-
реваги та недоліки, власну методологію й інструментарій для різних видів діяльності. Узагальнюючи 
дослідження сучасної наукової літератури, виокремлюють чотири основні підходи до управління: ситуа-
ційний, функціональний, системний, процесний. Сферою інтересів дослідження є саме процесний підхід 
до управління підприємством, тобто сучасні підприємства з погляду їх адаптації до змін розглядають як 
сукупність певного числа бізнес-процесів.

У статті використано власне визначення поняття «управління», що сформоване в межах процесного 
підходу. Під управлінням діяльністю підприємства слід розуміти складний, багатогранний, динамічний 
процес формування, прийняття та реалізації рішень, що базується на вивченні закономірностей, принци-
пів, методів та інструментів формування, прийняття та реалізації рішень із метою досягнення планових 
цілей діяльності з урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства 
[1, с. 140]. 

У статті використано таке визначення сутності «адаптації» діяльності підприємств до змін. Під «адап-
тацією» у статті розуміють безперервний процес дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища 
діяльності підприємства, розробку та впровадження змін в управлінні організаційно-економічними, пра-
вовими, технологічними та соціальними складовими діяльності підприємств для досягнення цільових 
показників діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємств [2, с. 146]. 

Провівши систематизацію теоретичних підходів до визначення поняття «бізнес-процес», у досліджен-
ні використовується визначення Л. І. Чорнобай [3, с. 125]: « … бізнес-процеси – система безперервних, 
взаємопов’язаних, відповідним чином упорядкованих і керованих дій (процедур, операцій, виконуваних 
функцій), яка, в свою чергу, є елементом механізму формування доданої  вартості (споживчої цінності) 
через перетворення організаційних ресурсів, зосереджених на досягненні однієї комплексної цілі, спря-
мованих на забезпечення продуктивності та ефективності організації в цілому і забезпеченні донесення 
доданої вартості (споживчої  цінності) до цільового ринку через бізнес-модель підприємства [3, с. 125]. 

Використовуючи визначення поняття «управління бізнес-процесами» як: « …цілеспрямованої діяль-
ності суб’єктів управління з використанням сукупності методів і засобів впливу на об’єкти управління 
для досягнення поставлених стратегічних цілей, а саме: створення конкурентоспроможності продукції 
(послуг, робіт) здатної задовольняти зовнішніх і внутрішніх  споживачів й забезпечити стабільний розви-
ток підприємству в умовах динамічного ринкового середовища» [4, с. 39], узагальнення та взаємозв’язки 
понять «управління», «адаптація» та «бізнес-процеси» запропоноване власне схематичне зображення 
взаємозв’язків управління бізнес-процесами у процесі адаптації його до змін. На рис. 1 схематично відо-
бражені взаємозв’язки управління бізнес-процесами у процесі адаптації його до змін. Рис. 1 наглядно 
ілюструє, що адаптація підприємства до змін є одним із основних компонентів управління підприєм-
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ством, у той самий час адаптація підприємства до змін у межах процесного підходу відбувається на осно-
ві управління бізнес-процесами підприємства. 

Цікавим із погляду адаптації підприємств до змін та управління бізнес-процесами є виявлений ав-
торами [5, с. 349–350] у своїй роботі парадокс, який з’являється внаслідок формування корпоративної 
стійкості та стратегічної спритності. Під час визначення сутності та напрямів формування корпоративної 
стійкості багато дослідників посилаються на спрощені зображення деяких складових економічних, еко-
логічних та соціальних результатів діяльності підприємств. Проте, розкриваючи складності процесу кор-
поративної стійкості, виявляється, що і стратегічна спритність є корисним теоретичним мостом до фор-
мування ефективної діяльності підприємства під час управління бізнес-процесами. Автори виділяють 
три аспекти корпоративної стійкості, які є своєрідними інструментами управління бізнес-процесами:

 Зовнішні чинники впливу 

ПІДПРИЄМСТВО Внутрішні зміни 

Адаптація підприємства до 

Управління бізнес-процесами 

Вихідні дані підприємства до 
ринку 

Вхідні дані відносно діяльності 
підприємства 

Зворотній зв’язок з ринком та 
основними елементами 
механізму адаптації 

Рис. 1. Взаємозв’язки управління бізнес-процесами у процесі адаптації підприємства до змін*

Джерело: сформовано автором.

– підхід до підприємства як відкритої системи;
– фокусування на окремих бізнес-процесах;
– орієнтація на перспективу.
Корпоративна стійкість у такому розумінні містить активну увагу на бізнес-процеси, якими можна 

управляти та впливати, а не простий аналіз результатів діяльності.
Стратегічна спритність – це здатність підприємств приймати серйозні стратегічні зобов’язання, одно-

часно залишаючись такими, щоб керувати та пристосовуватися до безперервних змін [6, с. 98], викли-
каних зростаючими стратегічними розривами та перебоями. Вона складається з процесів, дій, структур, 
культури, атрибутів, вмінь і відносин, розроблених із метою забезпечення того, щоб організація залиша-
лася гнучкою, коли стикалася з новими подіями. Водночас: « ... стратегічна спритність – це можливість 
управління підприємством постійно і швидко сприймати і реагувати на зміни навколишнього середови-
ща, навмисно роблячи стратегічні кроки і, отже, адаптуючи необхідну організаційну конфігурацію для 
успішної реалізації» [7, с. 6]. Таким чином, проявляється парадокс між необхідністю забезпечення кор-
поративної стійкості та стратегічної спритності, що повинен бути обов’язково врахований під час фор-
мування бізнес-моделі адаптації підприємств до змін.

Одним із напрямів сучасних світових досліджень з управління бізнес-процесами підприємства ви-
ступає управління за допомогою створення бізнес-моделей.  Бізнес-моделі формуються для створення 
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більш простих елементів для аналізу, таких як: продукт, підприємством, сфера діяльності або ж мере-
жа [8, с. 181]. Проте зростаюча кількість взаємозв’язків між компонентами бізнес-моделей створюють 
труднощі із формуванням дійсно ефективної бізнес-моделі. Автори Kim SK та Min S у своїй роботі [9] 
наголошують, що підприємства повинні розробляти нові інноваційні бізнес-моделі, формуючи водночас 
ефекти синергії. Новітні бізнес-моделі, що створюють умови для управління бізнес-процесами з метою 
адаптації до змін включають управління всіма бізнес-процесами підприємства, створюючи в такий спо-
сіб додаткові переваги для підприємства.

Одним із найрозповсюджених підходів до основних компонент під час формування бізнес-моделей 
є наступна їх структура, описана в роботі Osterwalder A та Pigneur Y [10]: головний і центральній ком-
понент під час формування бізнес-моделі – вартість пропозиції, яка формується на базі дослідження та 
врахування: активів; ресурсів; партнерів; структури витрат підприємства.

На основі дослідження сегменту споживачів, взаємозв’язків споживачів, каналів розповсюдження та 
напрямків формування доходів виявляються напрями формування вартості пропозиції підприємства та 
ті канали, завдяки яким цільова вартість може бути досягнена. Тобто при такому підході основні бізнес-
процеси підприємства розглядають у розрізі головних наведених компонент.

Згідно із дослідженнями Berends H, Smits A, Reymen I та Podoynitsyna K [8, с. 189–191] формування 
бізнес-моделей повинно базуватись на: концептуалізації та творчому підході, адаптації та експеримен-
тах. Таким чином, автори конкретизують сутність головних елементів механізму формування сучасних 
бізнес-моделей:

– Концептуалізація: розробка концепцій, ідей та аналізів для одного або декількох компонентів бізнес-
моделей та їх взаємозв’язків, без фактичної зміни або створення будь-якого компонента.

– Творчий підхід: створення нових компонентів бізнес-моделей або нової, суттєвої частини компонен-
тів, отриманих із ідей та аналізу компонентів та відносин між компонентами.

– Адаптація: зміна компонентів бізнес-моделей на основі досвіду, накопиченого під час роботи біз-
нес-моделей.

– Експерименти: цілеспрямовані заходи для вивчення та перевірки, планування, проектування, і ви-
конання у контрольованих ситуаціях для розробки нових знань.

Розглядаючи наявні бізнес-моделі у світі, зупинимося на деяких, найбільш універсальних із них.
У моделі STOF, запропонованої авторами [11] одиницею аналізу є запропонована послуга, а модель 

має п’ять компонентів, тобто: вартість пропозиції, сервіс, технології, організаційні та фінансові компо-
ненти. У рамках цінової пропозиції модель містить передбачувану, доставлену, очікувану та сприйня-
ту цінність. Сегментація ринку, контекст використання, зусилля, які необхідно зробити споживачеві та 
відносинам з клієнтами, включаються в сервісний компонент, а в технічному компоненті – архітектура 
службової платформи, пристрої доступу, канали та додатки, а також додаткові функції, такі як безпека та 
конфіденційність. У організаційному компоненті обговорюється стратегічний інтерес до участі у наданні 
послуг і доступ до критичних ресурсів і можливостей. У фінансовій складові містяться інвестиції, ви-
трати, доходи, враховуючи модель ціноутворення та ризики.

Заслуговує на увагу також модель CSOFT [12]. Компоненти CSOFT схожі на STOF: клієнт, сервіс, 
організація, технології та фінанси. Мета полягає в аналізі кількох бізнес моделей у межах однієї фірми. 

Компоненти бізнес-моделі VISOR [13] також можна порівняти з компонентами STOF, але вони орга-
нізовані дещо по-іншому. Основними компонентами є пропозиція вартості, інтерфейси, сервісні плат-
форми, модель організації та модель доходу. 

Бізнес-модель Canvas [10] широко використовують бізнес-консультанти та стратегічні компанії, 
основ ні елементи моделі такі: продукт описується цінністю, інфраструктура описується ключовими ді-
ями, ключовими ресурсами та партнерами. З фінансового погляду структура собівартості та доходів є 
основними компонентами. На рис. 2 наглядно відображені основні компоненти бізнес-моделі Canvas.

Ключові партнери Ключові партнери
Вартість пропозиції

Взаємовідносини 
покупців Сегментація 

покупців
Ключові ресурси Канали розподілу

Структура витрат Потоки доходів

Рис. 2. Основні компоненти бізнес-моделі Canvas [10]

Процес формування бізнес-моделі, як будь-який інноваційний процес, складається з ініціації, думки, 
експериментів і впровадження в дію [10]. Процес формування бізнес-моделі відрізняється від етапу жит-
тєвого циклу підприємства. Новостворені підприємства мають собі на меті дві головні цілі: зростання у 
перспективі або збільшення прибутку.
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Автори Marikka Heikkilä , Harry Bouwman, Jukka Heikkilä  [14] зазначають, що підприємства, орієнто-
вані на зростання, використовують інтерфейсний підхід: вони, як правило, починають із покращення від-
носин із клієнтами на ринках, а потім переходять до покращення пропозиції та пошуку нових партнерів 
та каналів, іноді використовуючи підхід, що містить інтернаціоналізацію. Вивчаючи високоприбуткові 
підприємства, автори [15] виявили, що вони вибирають стратегії, які дозволяють більше зосередитися на 
розширенні ринку та нових технологіях. Підприємства з високим рівнем росту мають більш структуро-
ваний підхід до організації свого бізнесу й ініціюють більш раннє планування зростання свого бізнесу.

Висновки. Отже, у дослідженні виявлено, що управління бізнес-процесами є основним під час адап-
тації діяльності підприємств до змін середовища їх функціонування. Проте управління бізнес-процесами 
буде більш ефективним для підприємств при використанні бізнес-моделей адаптації підприємств для 
змін. У сучасній науковій літературі існує безліч запропонованих бізнес-моделей, проте у статті ми зупи-
нилися тільки на найбільш цікавих бізнес-моделях із погляду подальшого їх доопрацювання та доповне-
ння інструментарієм управління бізнес-процесами з метою адаптації підприємства до змін. 

Перспективами подальших досліджень є розвиток наявних бізнес-моделей управління бізнес-про-
цесами підприємства та їх доопрацювання в напрямі формування ефективного механізму адаптації під-
приємств до сучасних динамічних змін середовища їх функціонування, а також виялення найбільш пер-
спективних і теоретично прийнятних бізнес-моделей для умов адаптації сучасних підприємств. 
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