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Розглянуто різні підходи до трактування поняття «бізнес-модель». 

Охарактеризовано сутність цього поняття, а саме: бізнес-моделлю є певна 
цілісна система, яка поєднує в собі багато елементів, що у своєму 
взаємозв’язку визначають необхідні напрями функціонування фірми, завдяки 
яким відбувається створення цінності, отримання фінансових результатів 
та закріплення позицій на ринку. Розглянуто канву бізнес-моделі задля 
виділення ключових елементів. Проаналізовано такі основні елементи, як: 
Основні партнери, Основні напрями діяльності, Основні ресурси, Ціннісні 
пропозиції, Відносини з клієнтами, Канали збуту, Сегменти споживачів, 
Структура витрат та Структура доходів. Визначено, що бізнес-модель 
підприємства, є відображенням внутрішнього середовища підприємства, але 
в той же час знаходиться під сильним впливом факторів зовнішнього 
середовища. Розглянуто наслідки пандемії Covid-19 у розрізі бізнесу у 
Європейських країнах. За результатами дослідження визначено, що 
найбільше вплив пандемії відобразився на доходах підприємств. Базуючись на 
виділених ключових елементах бізнес-моделі підприємства проаналізовано 
вплив пандемії на кожен елемент. Основними наслідками можна виділити: 
ризик втрати партнерів, зниження актуальності певних видів діяльності, 
недоцільність орієнтації лише на матеріальні активи, зміна ціннісних 
пропозицій, втрата лояльності клієнтів, зменшення ефективності старих 
каналів збуту тощо. Визначено основні тенденції змін у бізнес-моделях 
підприємств: переорієнтація видів діяльності, каналів збуту, відносин з 
клієнтами в онлайн, акцентування на важливості людського капіталу, 
впровадження елементів ризик-менеджменту. 
Ключові слова: бізнес-модель, трансформація, зміни, пандемія Covid-19, 

цифровізація. 

Постановка проблеми. Діяльність підприємств у сучасному світі 
характеризуються чималим ступенем невизначеності та нестабільності. Світ 
розвивається та змінюється із шаленою швидкістю. Одним із каталізаторів таких 
змін стала хвороба Covid-19. Людство зазнало великих втрат та обмежень, 
спричинених всесвітньою пандемією. Крім того, негативні наслідки пандемії 
зачепили глобальну економіку. Відбувся переворот цінностей, мислення, методів 
діяльності. Досить важко спрогнозувати що буде далі. Вчені по всьому світу 
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наголошують на тому, що ця ситуація є довготривалою, якщо не залишиться 
назавжди. У такому випадку постає питання: як у таких нових умовах здійснювати 
успішне функціонування підприємств? Багаторічний досвід вже довів, що 
фундаментом успішної діяльності підприємства є детально продумана його 
бізнес-модель. Це саме те, що визначає принципи діяльності, взаємодії та 
існування. У реаліях сьогодення ці принципи варто трансформувати та 
підлаштовувати під нові вподобання, цінності та умови діяльності.  

Аналіз останніх публікацій. Питання визначення та формування бізнес-
моделей досліджувалися у працях багатьох зарубіжних вчених, таких як 
О. Остервальдер,  Ів Піньє, М. Портер, Г. Чесбро та інших. Теоретичні та практичні 
аспекти побудови ефективної бізнес-моделі підприємства в умовах загострення 
конкурентної боротьби висвітлені у працях Г. Филюк, А. Магомедової, 
О. Піменової, С. Піменова, Н. Ревуцької та інших. В сучасних умовах 
господарювання питання впливу різних факторів на зміни бізнес-моделей 
підприємств, зокрема пандемії, відображаються у дослідженнях та звітах відомих 
міжнародних компаній та організацій. В них висвітлюються як наслідки Covid-19 
на бізнес та споживачів, так і можливі рішення проблем. 

Невирішені частини проблеми. Віддаючи належне результатам наукових 
доробок, окремі теоретичні і практичні питання досі не отримали належного 
наукового обґрунтування. Зокрема, недостатньо висвітленими залишаються 
аспекти, пов’язані з оцінкою криз та невизначеності на бізнес-модель 
підприємства. Залишається відкритим питання, чи може вважатися 
конкурентоспроможною та ефективною в довгостроковій перспективі бізнес-
модель підприємства, з детально не опрацьованими всіма блоками канви бізнес-
моделі, зокрема Основні Партнери, Основні Напрями Діяльності, Споживчі 
Сегменти та Ціннісна Пропозиція. 

Мета статті полягає у визначенні наслідків впливу пандемії Covid-19 на 
ефективність роботи підприємств, на ринки та споживачів, а також в аналізі та 
узагальнення тенденцій щодо змін бізнес-моделей відповідно до нових реалій. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу статті становить 
сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового дослідження, 
використання яких зумовлене поставленою метою. У процесі дослідження 
використовувалися такі методи: аналізу і синтезу, компаративний,  індукції  і  дед
укції, наукової абстракції, декомпонування, логічних узагальнень – для розвитку 
сутності категорії. 

Результати дослідження. У сучасному світі підприємство є складною 
системою, яка об’єднує у собі безліч елементів та взаємозв’язків між ними. 
Ефективне функціонування цієї системи забезпечується чіткими та правильним 
впорядкуванням цих елементів та формуванням цілісної бізнес-моделі. Для того, 
щоб забезпечити максимально глибоке розуміння проблеми, варто спочатку 
проаналізувати сутність самого поняття «бізнес-модель підприємства», зрозуміти 
його ключові елементи.  
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Поняття «бізнес-модель» у науці є відносно новим. Цілісне обґрунтування його 
з’явилося вже у ХХІ столітті, коли набули потужного розвитку такі напрями, як 
ризик-менеджмент, стратегічний менеджмент, інжиніринг бізнес-процесів. Хоча 
досі підходи до визначення сутності цього поняття різняться. Частина вчених 
розглядає його з позицій основи ведення бізнесу. Наприклад, на думку 
О. Остервальдера: «Бізнес-модель – це те, що відрізняє підприємство від інших, 
його унікальність, яка виражається через взаємозв’язок між найбільш критичними 
факторами успіху підприємства. [2, с.134]». Інші визначають його крізь призму 
орієнтації на цінність, створення вартості для клієнта. М. Портер вважає, що 
«бізнес-модель допомагає підприємству зосередитися на найважливіших 
питаннях, а саме: як заробити гроші; якими приблизно будуть витрати; звідки 
взяти доходи; яким чином цей бізнес може стати прибутковим [5, с. 342]». Ще 
одним підходом до розуміння сутності бізнес-моделі є орієнтація на прибуток. 
Прикладом такого розуміння можна вважати погляди Чесбро Г.: «Бізнес-модель 
підприємства є відображенням реально існуючого або запланованого в 
майбутньому бізнесу (підприємства) в такій формі, яка може наочно 
демонструвати всі значимі властивості і особливості підприємства, пов’язані з 
його здатністю отримувати прибуток і бути конкурентоспроможним [7, с. 65]». 

Тобто, аналізуючи вищезазначені наукові підходи, можна зробити висновок, що 
бізнес-моделлю є певна цілісна система, яка поєднує в собі багато елементів, що 
у своєму взаємозв’язку визначають необхідні напрями функціонування фірми, 
завдяки яким відбувається створення цінності, отримання фінансових результатів 
та закріплення позицій на ринку. 

Оскільки бізнес-модель визначається як складна система, то варто розглянути 
також її елементи. Значного поширення набула канва бізнес-моделі, 
запропонована О. Остервальдером та І.Піньє, що об’єднує у собі 9 блоків. Вони є 
основою для визначення ключових елементів та наповнення самої бізнес-моделі. 
Схема канви зображена на рис. 1 

Основні 
партнери 

Основні 
напрями 

діяльності Ціннісні 
пропозиції 

Відносини з 
клієнтами 

Сегменти 
споживачів 

Основні ресурси Канали збуту 

Структура витрат Структура доходів 

Рис. 1. Канва бізнес-моделі 
Джерело: [2, с.146] 

Перший блок «Основні партнери» визначає з ким саме буде взаємодіяти 
підприємство. Це можуть бути інші підприємства-партнери, організації, 
постачальники, тощо. Блок «Ціннісні пропозиції» визначає чому клієнти будуть 
обирати саме це підприємство з-поміж інших. Тобто сюди включаються усі фактори 
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та причини, які формують особливість продукту чи діяльності, його 
конкурентоспроможність. До блоку «Основні напрями діяльності» відносяться саме 
ті ключові напрями діяльності, які приносять позитивний фінансовий результат 
підприємству. «Основні ресурси» - це найважливіші види активів, за рахунок яких 
підприємство здатне пропонувати особливий продукт, формувати відмінну структуру 
та масштабуватися. Не менш важливим є блок «Сегменти споживачів», який 
визначає ті групи людей, чиї потреби готове задовольнити підприємство завдяки 
своїй діяльності. Пов’язаним із попереднім є блок «Відносини з клієнтами», що 
пояснює певну схему взаємодії із споживачами, донесення їм інформації про 
продукт. «Канали збуту» - це усі можливі шляхи взаємодії зі споживачем. Останні 
два блоки стосуються результатів діяльності підприємства. «Структура витрат» 
визначає усі необхідні статті витрат, що зумовлені діяльністю фірми, а «Структура 
доходів» - усі джерела, з яких можливо отримати позитивний фінансовий результат. 

Таким чином, стає зрозуміло, що бізнес-модель – це система, яка охоплює 
внутрішнє середовище підприємства. Проте буде помилковим ігнорування факторів 
зовнішнього середовища. Адже більшість елементів системи знаходяться під 
безпосереднім впливом таких факторів. Наприклад, стан зовнішнього середовища 
функціонування підприємства визначає які саме партнери будуть наявні для 
співпраці, що найбільше турбуватиме споживачів, які є незадоволені потреби, 
відповідно, на які цінності варто орієнтуватися, який зі способів донесення 
інформації буде ефективнішим, тощо. Тому зміни у бізнес-моделях зазвичай є 
наслідками змін у зовнішньому середовищі. 

Беззаперечним буде той факт, що пандемія Covid-19 спричинила чи не найбільші 
трансформації у сфері бізнесу за останні десятиліття. Вона завдала удару по 
економічній активності у всіх країнах по всьому світу, змінила бачення майбутнього, 
мислення людей, підтвердила слабкість перед невизначеністю. Результати 
опитування McKinsey [8], проведеного в серпні 2020 року, серед понад 2200 малих і 
середніх підприємств у п’яти європейських країнах — Франції, Німеччині, Італії, 
Іспанії та Великобританії — показують, наскільки сильно постраждало їх добробут 
від Covid-19. Близько 70 відсотків заявили, що їхні доходи знизилися в результаті 
пандемії, що призвело до серйозних наслідків. Кожен п’ятий був стурбований тим, 
що вони можуть не виплатити кредити та звільнити працівників, тоді як 28 відсотків 
побоювалися, що їм доведеться скасувати проекти, пов’язані із розширенням 
бізнесу. Загалом більше половини вважали, що їхній бізнес не зможе проіснувати 
більше 12 місяців.  

У другому кварталі 2020 р. в умовах глобального карантину та економічної кризи 
більшість міжнародних і українських підприємств частково або повністю призупинили 
свою діяльність. Відповідно до проведених досліджень компанією «Ukrainian 
Marketing Group» в Україні 29% компаній були змушені призупинити свій бізнес, а 6% 
повністю закритися, що свідчить про неефективність та недостатню продуманість, 
або взагалі відсутність бізнес-моделей зазначених підприємств (Ukrainian Marketing 
Group, 2020). На думку фахівців консалтингових компаній «Advanter Group» та 
«Українського інституту майбутнього», ця тенденція продовжує зростати і через 
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декілька місяців повністю припинять свою діяльність ще 26%, що є свідченням 
неефективності або застарілості бізнес-моделей зазначених підприємств. На думку 
аналітика компанії «FinStream», фахівця з бізнес-планування та бізнес-
моделювання, саме недостатня опрацьованість канви бізнес-моделі призвела до 
закриття бізнесу малих та середніх підприємств [5, с.2].  

Зазначені дані свідчать про неготовність бізнесу до таких різких змін, відсутність 
гнучкості та недосконалість діючих бізнес-моделей перед викликами сучасності. 
Тому постає логічне питання: що ж варто змінювати, на що орієнтуватися та як 
покращувати бізнес-модель? Можна розглянути напрямки змін відповідно до канви 
бізнес-моделі О. Остервальдера. 

1. Основні партнери. Успіх функціонування підприємства зазвичай багато у чому 
залежить від його партнерів, наприклад, постачальників. Якщо постачальник 
певного ресурсу, важливого для виробництва ключового продукту, в умовах пандемії 
чи будь-якої іншої кризи втрачає здатність підтримувати співпрацю, то, відповідно, і 
саме підприємство зазнає чималих втрат через неспроможність ведення своєї 
діяльності. У такому випадку варто бізнес-модель налаштовувати таким чином, щоб 
була можливість регулярно вести моніторинг ключових партнерів щодо їх здатностей 
до співпраці, а також формувати перелік альтернатив у розрізі ланцюгів поставок. 

2. Основні напрями діяльності. Проблемою багатьох підприємств є те, що їх 
керівництво фокусується лише на певному вже усталеному виді діяльності. 
Відповідно до нього розробляються плани, стратегії розвитку та покращення. Проте 
це дещо хибне рішення, адже часи карантину показали, що певні напрями діяльності 
в один момент можуть стати абсолютно недоцільними та неефективними. Тому 
завжди варто розглядати можливості щодо розширення своєї діяльності, пошуку 
нових інноваційних сфер для ведення бізнесу. 

3. Основні ресурси. Якщо у часи до пандемії основною цінністю підприємства 
вважалися матеріальні активи, то зараз все більше і більше експертів наголошують 
саме на важливості нематеріальної сфери. Найціннішим та найважливішим активом 
стали люди – працівники. The IBM Institute for Business Value у співпраці з Oxford 
Economics провів дослідження [9] задля виявлення тенденцій, викликів та нагальних 
питань у сучасному бізнесі, у якому опитав 3000 CEO з майже 50 країн і 26 галузей 
промисловості. У цьому дослідженні було проведено поділ на організації з кращими 
результатами — ті, хто процвітав порівняно з аналогами у своїй галузі, як до пандемії 
як а також під час цього — і, відповідно, ті, які з гіршими результатами. Виявилося, 
що серед організацій, які зосереджуються на добробуті співробітників, кількість 
організацій з кращими результатами переважає над тими, які мають гірші 
результати, на 97%. Тому варто розглядати такі напрями, як підтримка для більш 
гнучких варіантів роботи (наприклад, гібридні моделі віддаленої та роботи в офісі). 
Досить важливими моментами є психічне здоров’я та благополуччя працівників, а 
також розвиток їх навичок. Все це може допомогти зміцнити довіру, прив’язавши цінні 
таланти до організації на тривалий період після пандемії. 

4. Ціннісні пропозиції. Covid-19 беззаперечно вніс корективи чи не в усі сфери 
нашого життя. Багато в чому змінилося мислення споживачів. Раніше споживачі 
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часто купували продукти, опираючись на явні або закладені місією цінності, як-от 
стійкість, екологічність та місцеві джерела. Зараз пріоритет перемістився на безпеку, 
доступність, надійність та прозорість. Споживачі все ще бажають швидкості та 
зручності, але бажано на відстані «витягнутої руки». [6] Відповідно, наразі існує 
тенденція до переналаштування бізнес-моделей таким чином, щоб вона в результаті 
забезпечувала автентичність та персоналізованість у підходах до задоволення 
потреб споживачів, максимальну простоту та швидкість обміну, яких можливо 
досягнути завдяки, наприклад, діджиталізації, та розуміння цілей, візії та місії 
підприємства. 

5. Відносини з клієнтами. За дослідженнями з середини 2021 року більше 80% 
споживачів повідомили про зміну звичних брендів на інші — і це тенденція, яка 
почалася на початку пандемії [7]. Сьогоднішні причини зазвичай пов’язані з нижчими 
цінами (65%) і відсутністю в наявності (51%). Повертаючись до дослідження IBM [5], 
ще одним цікавим результатом виявилося те, що організації з кращими 
результатами найбільшими пріоритетами своєї діяльності виділяють покращення 
досвіду взаємодії споживачів із компанією (60%) та розвиток міцніших відносин із 
ними (55%), у той час як організації із гіршими результатами орієнтуються на 
впровадження інновацій та збільшення ефективності. Тобто можна зробити 
висновок, що у період пандемії для успішної діяльності підприємства важливим 
фактором є закріплення відносин з ключовими групами споживачів. Зміна бізнес-
моделі в таких умовах полягає у залученні більшої кількості каналів комунікації з 
клієнтами, дослідженні нових форм взаємодії із врахуванням цифровізації усіх сфер 
життя.  

6. Канали збуту. Очевидною є тенденція до переорієнтації каналів збуту в 
сучасних умовах господарювання на засоби електронної комерції. Проте не варто 
забувати і про офлайн збут. Згідно з дослідженням Kearney [6] електронна комерція 
може зрости за час пандемії з 20 до 40% обсягу трансакцій, проте офлайн комерція 
не зникне абсолютно, вона все ще буде займати велику частку в збуті і лише 20% 
офлайн магазинів можуть зупинити свою діяльність. Тому бізнес-модель варто 
змінювати у напрямку розширення каналів збуту, опанування нових напрямів та 
удосконалення вже існуючих, а також підсилення стійкості та безпеки споживача. 
Актуальними у наш час напрямами є впровадження у канали збуту  інфраструктури 
для цифрових платежів, включаючи мобільні мережі та мережі банківських агентів, 
використання соціальних мереж у цілях збуту. 

7. Сегменти споживачів. Ця частина бізнес-моделі чи не єдина, яка отримала не 
загрози для існування внаслідок пандемії, а навпаки нові можливості. Наприклад, 
підприємство, яке займається виробництвом певного продукту, реалізовувало його 
застосовуючи тільки офлайн канали збуту. Таким чином воно могло охопити лише 
невеликий сегмент споживачів, обмежений територією функціонування та збуту. 
Карантинні обмеження змусили підприємства частково чи повністю трансформувати 
свою діяльність у сферу онлайн. Відповідно дане підприємство розширило свої 
канали збуту, перевівши їх в Інтернет [4]. Тим самим воно отримало можливість 
постачати свою продукцію більшій кількості споживачів. 
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8. Структури витрат та доходів. Як засвідчив досвід європейських підприємств від 
пандемії Covid-19 найбільше постраждали саме фінансові результати. Відбулося 
різке падіння доходів. Для того, щоб убезпечити себе від таких наслідків, компанія 
Ernst & Young Global Limited дала декілька рекомендацій [12]. Однією з таких 
рекомендацій є орієнтація на оцінку короткострокової ліквідності, а саме проводити 
моніторинг грошових потоків задля прогнозу можливого тиску на нього та вчасного 
коригування ситуації. Також варто проводити оцінку фінансових та операційних 
ризиків, щоб мати можливість швидкої реакції на них. Корисним також може бути 
проведення стрес-тестів фінансових планів і збільшення частоти переглядів 
бюджетів, щоб розуміти потенційний вплив на фінансові результати та оцінити, як 
довго цей вплив може тривати. Тобто можна сказати, що у бізнес-модель 
підприємства варто впроваджувати елементи фінансового ризик-менеджменту. 

Висновки. Як бачимо, пандемія Covid-19 має чималий вплив на успішність 
діяльності підприємств навіть у високорозвинутих країнах. В умовах, сповнених 
нестабільності на непередбачуваності, керівники повинні приділити увагу створенню 
та удосконаленню бізнес-моделей для забезпечення їх стійкості та ефективності. 
Тенденції показують наступні зміни у бізнес-моделях підприємств: 

- впровадження моніторингу ключових партнерів щодо їх спроможності до 
співпраці, а також формувати перелік альтернатив у розрізі ланцюгів поставок; 

- розгляд можливостей щодо розширення своєї діяльності, пошуку нових 
інноваційних сфер для ведення бізнесу; 

- розгляд таких напрямів, як підтримка для більш гнучких варіантів роботи, 
поліпшення психічного здоров’я та благополуччя працівників, а також розвиток 
їх навичок; 

- забезпечення автентичності та персоналізованості у підходах до задоволення 
потреб споживачів, максимальної простоти та швидкості обміну; 

- залучення більшої кількості каналів комунікації з клієнтами, дослідження нових 
форм взаємодії із врахуванням цифровізації усіх сфер життя; 

- розширення каналів збуту, опанування нових напрямів та удосконалення вже 
існуючих у бік підсилення стійкості та безпеки споживача; 

- охоплення більшої кількості сегментів споживачів; 
- впровадження елементів фінансового ризик-менеджменту. 

Перспективи подальших досліджень. Одним із напрямків подальших 
досліджень може бути аналіз впливу нефінансових показників на ефективність 
бізнес-моделей підприємств шляхом аналізу інтегрованої звітності. Такий підхід 
дасть можливість зробити висновки на скільки відкритість та прозорість 
підприємств впливає на зміну та ефективність їх бізнес-моделей. 
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THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON CHANGING ENTERPRISE BUSINESS MODELS:  
TRENDS AND PROSPECTS 

Different approaches to the interpretation of the concept of "business model" are considered. 
Based on them, the essence of this concept is characterized, namely: the business model is a system 
that combines many elements that in their relationship determine the necessary directions of the firm, 
which creates value, financial results and consolidates positions on the market. An example of the 
formation of such a system based on the Busines Model Canvas by Osterwalder was considered in 
order to highlight key elements. The main elements are analyzed: Key Partners, Key Activities, Key 
Resources, Value Propositions, Customer relationships, Channels, Customer Segments, Cost 
Structure and Revenue Streams. It is determined that a business model of the enterprise is a reflection 
of the internal environment of the enterprise, but at the same time is strongly influenced by 
environmental factors. The consequences of the Covid-19 pandemic in terms of business in European 
countries are considered. According to results of the study, it was determined that the greatest impact 
of the pandemic was reflected on the income of enterprises. Based on the selected key elements of 
the business model of the enterprise, the impact of the pandemic on each element is analyzed. The 
main consequences are: the risk of losing partners, reducing the relevance of certain activities, the 
inexpediency of focusing only on tangible assets, changes in value propositions, loss of customer 
loyalty, reducing the efficiency of old sales channels and so on. Accordingly, the main trends in 
business models of enterprises are identified: reorientation of activities, sales channels, customer 
relationships online, emphasis on the importance of human capital, the introduction of elements of 
risk management. 

Thus, the Covid-19 pandemic has a significant impact on the success of enterprises, even in highly 
developed countries. In an environment of unpredictability, business leaders should pay an attention 
for creating and improving business models to ensure their sustainability and efficiency. 

Key words: business model, transformation, changes, Covid-19 pandemic, digitalization, 
transition. 


