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COST-BASED OPTIMIZATION OF ENTERPRISE BUSINESS MODEL 

1 
Мета. Метою наукового дослідження є розробка методичного підходу до визначення 

можливих напрямків оптимізації витратності бізнес-моделі підприємства. 
Методика. У процесі дослідження використано методи аналізу та синтезу, узагаль-

нення, класифікації, матричного позиціювання. 
Результати. На підставі проведеного аналізу визначено переваги та недоліки сучас-

них концепцій стратегічного управління витратами, побудовано ієрархію драйверів (факто-
рів виникнення витрат) відповідно до системи АВС/М-технології; розроблено матрицю іте-
рації ландшафту витрат, спрямовану на визначення їхньої оптимальної структури. 

Наукова новизна. Удосконалено методичний підхід до обґрунтування оптимальної 
структури витрат підприємства на основі побудови матриці «витратовіддача – споживча 
цінність», яка враховує збалансованість виртратоутворювальних факторів в кожному бло-
ці бізнес-моделі підприємства в контексті формування додаткової споживчої цінності та 
дозволяє оптимізувати загальну структуру витрат. 

Практична значущість. Запропонований методичний підхід до оптимізації струк-
тури витрат створює нові можливості для ефективного планування та контролю витрат, 
що дозволяє оптимізувати їхню структуру на основі визначення доцільності витратоутво-
рювальних факторів в кожній компоненті бізнес-моделі та є інформаційним підґрунтям для 
визначення цільових орієнтирів розвитку підприємства. 

Ключові слова: бізнес-модель, бізнес-процес, витрати, витратність, витратоутво-
рювальні фактори, драйвер,споживча цінність. 

 
Постановка проблеми. Сучасний період функціонування суб’єктів гос-

подарювання характеризується структурними змінами, які потребують швидкої 
реакції на стрибкі зміни зовнішнього середовища та необхідності розробки но-
вих інструментів і технологій підтримки прийняття управлінських рішень. В 
умовах зростання невизначеності економіки першорядне значення для підпри-
ємств набуває побудова ефективної бізнес-моделі, яка б давала повне уявлення 
про хід реалізації всіх бізнес-процесів підприємства та фактичні результати його 
діяльності, а в умовах фінансової кризи та зростання конкуренції забезпечувала 
б фінансову стійкість, ліквідність та ефективність діяльності підприємства на 
оперативному та стратегічному рівні, а враховуючи, що будь-яке підприємство 
є об’єктом ринкових відносин, сприяла б підвищенню рівня його ринкової капі-
талізації. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведені теоретичні дослі-
дження показали, що питанням формування ефективних бізнес-моделей прис-
вячені роботи переважно зарубіжних дослідників: Д. Берга [1], Дон Дебелакa 
[2], Д. Магретта [13], A. Oстельвальдера [5], A. Слівотскі [7], Х. Фрімена [12], 
Г. Чесбро [8] та ін. У зарубіжній науковій літературі наводяться результати до-
сліджень, присвячених створенню успішних бізнес-моделей, представлено різні 
підходи щодо трактування сутності самої дефініції «бізнес-модель», наводяться 
різні класифікації та підходи до виділення структурних блоків бізнес-моделі. 
Однак використання зарубіжного досвіду для формування ефективних бізнес-
моделей вітчизняних підприємств вимагає внесення значних коригувань з ура-
хуванням особливостей української економіки. До того ж об’єктивні умови су-
часних реалій ринку обумовлюють необхідність цілеспрямованого управління 
окремими компонентами бізнес-моделі, серед яких переважне місце займає ви-
тратна компонента. Необхідність цілеспрямованого впливу саме на витратну 
компоненту бізнес-моделі обумовлена тим, що раціональне управління витра-
тами дозволяє не тільки забезпечувати умови динамічного розвитку підприємст-
ва, а й ефективно здійснювати процес трансформації існуючої бізнес-моделі під 
умови бізнес-оточення.  

Постановка завдання. Метою наукового дослідження є розробка мето-
дичного підходу до визначення можливих напрямків оптимізації витратності 
бізнес-моделі підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах невизначеності зов-
нішнього бізнес-середовища розробити ефективну бізнес-модель «раз і назавж-
ди» практично неможливо. Для забезпечення конкурентної переваги підприєм-
ства та його прогресивного розвитку існуючі бізнес-моделі по мірі мінливості 
зовнішнього середовища повинні постійно переглядатися, оновлюватися й ко-
ригуватися. 

Стрімкі зміни зовнішнього середовища вимагають від підприємств впрова-
дження новітніх підходів до формування та трансформації їхніх бізнес-моделей. 
Враховуючи складність структури бізнес-моделі підприємства [10, с. 149-193], 
а також орієнтованість підприємства на отримання цільового прибутку, система 
управління витратною її компонентою займає визначальне місце. Актуалізація 
практичних аспектів управління витратною компонентою бізнес-моделі обумов-
лена також тим, що доходи значною мірою залежать від ринку, витрати – безпо-
середньо від внутрішнього механізму та умов реалізації бізнес-моделі підпри-
ємства. 

У такому контексті варто погодитися з А. Остельвальдером та І. Піньє, 
які визначають, що «будь-які процеси, які реалізовуються на підприємстві 
(створення і втілення ціннісних пропозицій, підтримка взаємин зі споживачами, 
отримання прибутку та ін. ) пов'язані з певними витратами» [5, с. 46]. Це й обу-
мовлює необхідність ретельного підбору оптимальних атрибутів (компонентів) 
бізнес-моделі та їхнє коригування з позицій забезпечення високої витратовідда-
чі кожного процесу. 

Необхідність коригування кожної компоненти бізнес-моделі та їхнє «під-
лаштовування» під умови бізнес-оточення визначається багатьма дослідниками 



проблем її формування [1; 2; 7; 8; 12; 13]. Тому це обумовлює необхідність 
здійснення ретельного обґрунтування доцільності витрат, пов’язаних з їхнім 
формуванням. Цей процес може бути названий «процесом ітерації» (від лат. 
Iteratio – повторюю). 

Виходячи із сутнісної характеристики ітераційного процесу в авторсько-
му розумінні, вважаємо, що він буде продовжуватися до того моменту, поки не 
буде знайдено оптимальне поєднання компонентів бізнес-моделі та їхньої струк-
тури, яке буде забезпечувати високу витратовіддачу в цілому бізнес-моделі під-
приємства. При цьому, враховуючи необхідність постійної реакції на «викли-
ки» зовнішнього оточення, основним принципом ітераційного процесу є цикліч-
ність.  

Таким чином, формування бізнес-моделі пов'язане з певними витратами, 
що обумовлює необхідність врахування взаємопов'язаних витратоутворюваль-
них факторів. 

Концепція витратоутворювальних факторів, як зазначають Дж. Шанк та 
В. Говіндараджан [9], є традиційною для більшості видів підприємницької ді-
яльності. Основою концепції є розподіл витратоутворювальних факторів на  
функціональні (операційні ) і структурні. Модифіковану класифікацію витрато-
утворювальних факторів наведено на рисунку 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Модифікована класифікація витратоутворювальних факторів  
[складено автором на основі узагальнення п. 3; 4; 6; 9] 

 
Функціональні (операційні) фактори пов'язані зі здатністю підприємства 

забезпечувати його успішне функціонування. Вони пропорційно впливають на 
показники діяльності підприємства. У цьому випадку «більше» завжди означає 
«краще», тобто ця група факторів має прямий вплив на забезпечення результа-
тивності бізнес-моделі підприємства. 

Структурні чинники не є порівняльними пропорційно з показниками ді-
яльності підприємства, тобто для кожного із структурних факторів «більше» не 
завжди означає «краще». Ця група витратоутворювальних факторів впливає на 
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загальний рівень витрат. Ефект оптимізації в цьому випадку досягається не в 
результаті зміни складу витрат, а за рахунок раціоналізації використання внут-
рішньогосподарських ресурсів і прискорення їхньої оборотності. 

На наш погляд, в умовах насиченості товарних ринків функціональні ви-
тратоутворювальні фактори мають більший динамічний вплив на ефективність 
та успішність бізнес-моделі підприємства. 

Важливою функцією управління витратною компонентою бізнес-моделі є 
економічний аналіз всієї сукупності витрат. Результати такого аналізу є інфор-
маційним підґрунтям для визначення можливих напрямків оптимізації витрат. 
У ході аналізу на основі бухгалтерської та внутрішньої звітності встановлю-
ються причини та визначаються фактори, які обумовили негативну тенденцію 
відхилень від бажаних параметрів. Однак, як показало проведене дослідження 
[3; 4; 6; 9], існуючі методики аналізу витрат переважно спрямовані на оцінку 
ефективності управління витратами в цілому на підприємстві і не враховують 
витратоємність окремих бізнес-процесів, що значно ускладнює процес здійс-
нення контролю витрат на стадії виникнення витрат та реалізацію бізнес-моделі 
на практиці. 

Для визначення та оцінки доцільності витрат на стадії виникнення з ме-
тою оптимізації їхньої загальної величини необхідно вдосконалювати підходи 
до управління ними. Це обумовлює необхідність здійснення переходу вітчизня-
них підприємств від структурного підходу управління витратами до процесно-
го. Застосування процесного підходу до управління витратами дозволить оці-
нювати їхню доцільність в рамках бізнес-процесів підприємства. Враховуючи 
те, що кожен бізнес-процес орієнтований на забезпечення результативності на 
виході, метою його виконання є створення ціннісних для зовнішніх та внутріш-
ніх споживачів продуктів та послуг. 

Перехід від структурного підходу до процесного розширює можливості 
моделювання бізнес-моделі підприємства на основі комбінованого використан-
ня методів функціонально-вартісного аналізу витрат (Аctivity-Based Costing), 
методів обліку витрат за стадіями життєвого циклу продукції (Life Cycling Cos-
ting), аналізу ланцюга цінностей та ін. [3; 4; 6]. 

Перевагою застосування в рамках процесного підходу AВС-методу є мож-
ливість управління витратами через управління процесами. Тим часом тради-
ційні методи обліку витрат (Absorption Costing и Direct Costing) дозволяють 
лише тільки виявляти основні тенденції зміни та резерви зниження витрат [11]. 

Органічною властивістю системи АВС є підтримка прийняття управлін-
ських рішень, тому останнім часом все частіше застосовують абревіатуру 
АВС/М (Activity Based Costing/Management – облік і управління витратами на 
основі базових показників діяльності). На основі АВС/М можливо визначити, за 
допомогою чого відбувається перенесення витрат і відповідно, як можна на них 
впливати [6]. 

Для побудови ієрархії підпорядковування витрат доцільно використову-
вати поняття драйверів.  

Під драйвером нами розуміється процес, фізичний параметр або економіч-
ний показник, на основі якого можна визначати фактори впливу на величину 



деяких ознак в рамках загальної бізнес-моделі підприємства. Ієрархію драйверів 
у системі АВС/М наведено на рисунку 2.  

 

 
 
Рисунок 2 – Ієрархія драйверів (факторів виникнення витрат) відповідно 

до системи АВС/М-технології [авторська розробка] 
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сурсів і кількісно описує обсяг споживання певним видом діяльності цього ре-
сурсу.  

Драйвер виду діяльності вимагає кількісного опису і є показником, який 
безпосередньо впливає на формування загальної величини витрат підприємства. 

Драйвер бізнес-моделі є показником, який характеризує в цілому витра-
тоємність бізнес-моделі підприємства. 

Драйвер компоненти бізнес-моделі – це деякий показник, який розподіляє 
загальну суму витрат бізнес-моделі за її компонентами. 
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Бізнес-модель  
N 

Драйвери бізнес-моделі 



Драйвер бізнес-процесу – це деякий узагальнений показник, фізичний 
феномен, об'єкт, що призводить до появи витрат. Драйвер бізнес-процесу не 
вимагає кількісного опису, він констатує наявність у бізнес-процесі витрат.  

Кожний драйвер ресурсу має кількісне вираження та підпорядкований 
якомусь драйверу видів діяльності, кожний із видів діяльності підпорядкований 
якомусь драйверу бізнес-моделі, драйвер якої підпорядкований певній компонен-
ті, яка, у свою чергу, підпорядковується драйверу підпроцесу та бізнес-процесу.  

Слід зазначити, що групування витрат за бізнес-процесами не є рівно-
значним групуванню витрат за місцями їхнього виникнення, оскільки деякі  
функції управління (планування, аналіз, контроль та ін.) можуть виконуватися в 
декількох підрозділах підприємства, а декілька бізнес-процесів – мати місце 
одночасно в деяких компонентах бізнес-моделі.  

Таблиця 1 демонструє в загальному вигляді зв’язки між бізнес-процесами 
та місцями виникнення витрат в кожній компоненті бізнес-моделі. 

 
Таблиця 1 – Розподіл бізнес-процесів за компонентами бізнес-моделі  

Бізнес-процеси 
Компоненти бізнес-моделі підприємства 

БМК1  
БМК2  БМК3  БМК4  БМК5  БМК6  БМК7  … БМ

NК  
Бізнес-процеси 
управління (БПU)          

БПU1  + +  +  +   
БПU2 +  + +      
…          
БПUN          
Основні бізнес-
процеси (БПО)          

БПО1 + + +  +     
БПО2  +  +   +   
…          
БПОN +  + + +    + 
Забезпечувальні  
бізнес-процеси (БПZ)          

БПZ1 +  +  + +    
БПZ2  +  +     + 
…          
БПZN  + +    +  + 

«+» – свідчить про підпорядкованість драйвера витрат бізнес-процесу до 
драйвера компоненти бізнес-моделі. 

 
Відповідно, для формування кожної компоненти бізнес-моделі потрібні 

певні ресурси, на основі визначення загальної вартості яких визначається за-
гальна сума витрат на формування і-ої компонети бізнес-моделі. Розподіл ре-
сурсів за компонентами бізнес-моделі підприємства наведено у таблиці 2.  



Таблиця 2 – Розподіл ресурсів за компонентами бізнес-моделі підприємства 
Компоненти 
бізнес-моделі 
підприємства 

Вартість ресурсів (Vri) Загальна сума витрат на  
формування і-ої компонети 

бізнес-моделі R1 R2 R3 R4 R5 … RN 
БМК1  v11 v12 v13 – v15 … v16 V1 
БМК2  v21 – v23 v24 – … v26 V2 
БМК3  v31 v32 v33 – v35 …  V3 

… … … … … … …  … 
БМ
NК  vN1 vN2 – vN4 vN5 … vN1 VN 

 
У контексті стратегічного управління витратами ефективне управління 

ними досягається за узгодженості витратоутворювальних факторів зі спожив-
чою цінністю. Це означає, що витрати, пов’язані з формуванням компонентів 
бізнес-моделі ( БМ

iК ), є доцільними і виправданими тільки в тому випадку, коли 
сприяють підвищенню споживчої цінності.  

У будь-якому іншому випадку витрати в окремих компонентах бізнес-
моделі мають зводитись до нуля. 

У матричному вигляді це твердження можна подати у вигляді матриці, 
яку наведено на рисунку 3. 
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 Витратовіддача і-ої компонети бізнес-моделі висока? 
 

Рисунок 3 – Матриця ітерації ландшафту витрат «витратовіддача –  
споживча цінність»  

 
На основі розробленої матриці можна оцінити витратоємність кожної 

компоненти бізнес-моделі. Згідно матриці компоненти бізнес-моделі, які потра-
пляють в квадрант А, треба відносити на продукцію, яка реалізовується підпри-
ємством. Витратність компонентів бізнес-моделі, які потрапляють в квадрант D, 
треба розглядати з точки зору підвищення їхньої витратовіддачі, і в кінцевому 
підсумку їх треба відносити в квадрант А. 

Витратність компонентів бізнес-моделі, які потрапляють в квадрант С, 
повинна зводитись до нуля.  



Додатково необхідно дослідити можливість перерозподілу витрат по 
компонентах бізнес-моделі, які попадають в квадрант В з метою подальшого 
підвищення витратовіддачі бізнес-моделі в цілому. 

Висновки з дослідження. Запропонований підхід до визначення факторів 
виникнення витрат, який ґрунтується на взаємозв’язку драйверів відповідно до 
системи АВС/М-технології, дозволяє прослідкувати процес формування витра-
тоутворювальних факторів та оцінити витратність кожної компоненти бізнес-
моделі. Це створює інформаційну основу для структурування витрат бізнес-
моделі з метою їхньої оптимізації. 

Відмінність запропонованого підходу до оптимізації витратності бізнес-
моделі від існуючих полягає: 

– по-перше, у формуванні принципово нового рівня прозорості та керо-
ваності бізнесу не просто на рівні фінансово-економічних показників, а й на  
рівні кожного бізнес-процесу;  

– по-друге, сприяє підвищенню ефективності бізнесу за рахунок комп-
лексного аналізу та об'єктивної оцінки витратоутворювальних факторів у кож-
ній компоненті бізнес-моделі;  

– по-третє, дозволяє оцінити доцільність витрат і-ої компонети бізнес-
моделі у контексті необхідності створення додаткової вартості;  

– по-четверте, надає можливість реальної оцінки перспектив розвитку  
підприємства. 

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є апробування 
запропонованого підходу на практиці. 
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Цель. Целью научного исследования является разработка методического подхода к оп-
ределению возможных направлений оптимизации затратности бизнес-модели предприятия. 

Методика. В процессе исследования использованы методы анализа и синтеза, обоб-
щения, классификации, матричного позиционирования. 

Результаты. На основании проведенного анализа определены преимущества и не-
достатки современных концепций стратегического управления расходами, построена ие-
рархия драйверов (факторов возникновения расходов) соответственной системы АВС/М-
технологии; разработана матрица итерации ландшафта расходов, направленная на опре-
деление их оптимальной структуры. 

Научная новизна. Усовершенствован методический подход к обоснованию опти-
мальной структуры расходов предприятия на основе составления матрицы «Расходоотда-
ча – потребительская ценность», которая учитывает сбалансированность расходообра-
зующих факторов в каждом блоке бизнес-модели предприятия в контексте формирования 
дополнительной потребительской ценности и позволяет оптимизировать общую структу-
ру расходов. 

Практическая значимость. Предложенный методический подход к оптимизации 
структуры расходов создает новые возможности для эффективного планирования и кон-
троля расходов, что позволяет оптимизировать их структуру на основе определения целе-
сообразности расходообразующих факторов в каждой компоненте бизнес-модели и являет-
ся информационной почвой для определения целевых ориентиров развития предприятия. 

Ключевые слова: бизнес-модель, бизнес-процесс, расходы, затратность, расходооб-
разующие факторы, драйвер, потребительская ценность. 

 
Objective. The purpose of research is to develop a methodological approach to identify po-

tential areas of optimization cost of business model of the enterprise. 
Methods. During the study were used methods of analysis and synthesis, generalization, 

classification, matrix positioning. 
Results. Based on the analysis, the advantages and disadvantages of modern concepts of 

strategic cost management were defined, developed hierarchy of drivers (cost factors) in accor-
dance with the system of ABC / M - technologies, landscape matrix iteration spending aimed at de-
termining their optimal structure. 

Scientific novelty. Was improved methodical approach to support the optimal cost structure 
based on a compilation of the matrix "cost return - consumer value", which takes into account the 
balance cost form factors for each block of business model of enterprise in the context of additional 
customer value and to optimize the overall cost structure. 

Practical value. The proposed methodological approach to optimize cost structure creates 
new opportunities for effective planning and cost control, which allows optimizing their structure-
based feasibility cost form factors for each component of the business model and an information 
base for determining the targets of the enterprise. 

Key words: business model, business process, cost, expendable, cost form factors driver, 
consumer value. 
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