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Одним із вагомих питань, які постають перед компаніями в сучасному 

середовищі невизначеності, це правильно розроблена архітектура бізнесу для 

загального розуміння процесів створення, комунікування та доставки цінності 

цільовій аудиторії. Це дозволяє реагувати на зміни в зовнішньому середовищі 

бізнесу та швидко реорганізувати внутрішні процеси задля стабільності 

діяльності підприємства.  

Існує два найбільш поширені підходи до зображення архітектури бізнес. 

Перший – це бізнес-модель Остервальдера-Піньє або Canvas. Цей інструмент 

використовують, як новостворені стартапи, так і вже існуючі компанії. Для 

перших такий інструмент є особливо складний, адже на початковому етапі 

важко визначити наповнення всіх блоків бізнес-моделі Canvas.  

Іншим, не менш цікавим інструментом є Business Model Innovation, яка не 

вимагає ні нових технологій, ні входження на абсолютно нові ринки. Основна 

ідея – доставка існуючої ціннісною пропозиції, існуючими технологіями та на 

існуючі ринки збуту, але із внутрішніми змінами, які не видно сторонньому 

спостерігачу, і дає перевагу, яку важко скопіювати. Питання для розробників 

полягає у визначенні того, що насправді передбачає інновація бізнес-моделі, 

адже без основи, яка б дала змогу виявити потенційні можливості, важко 

побудувати систематичний процес. Інновація бізнес-моделі повинна 

охоплювати бідь-які дві складові Business Model Innovation від BMI Lab. 

Можливість модульності в архітектурі бізнесу дозволяє приділити більшу 

увагу управлінню ризиками, зокрема, сценарному плануванню, та 

прибутковістю одночасно із принципами "sustainability". Такого результату 

можна досягти з бізнес-моделями, які орієнтовані на економіку замкненого 

циклу. Основним завданням є розробка модульної бізнес-моделі чи портфоліо 

бізнес-моделей, які б гармонійно працювали разом, і при потребі одна система 

доповнювала іншу, або «вимикалась» на певний час відповідно до умов бізнес-

середовища.  

Модульність архітектури бізнесу дозволяє компаніям, особливо 

міжнародним, швидко адаптуватися до вимог зовнішнього середовища, яке 

постійно змінюється, що безумовно підвищує конкурентоспроможність та 

ефективність підприємства. З точки зору циркулярних бізнес-моделей, це 

дозволить, як поєднати замкнені системи між собою, так і створити 

взаємодоповнюючі моделі всередині бізнесу.   

Отже, в сучасних реаліях модульність архітектури міжнародного бізнесу 

є одним з ефективних інструментів який дозволяє керувати ризиками, 

відповідати сучасним світовим “sustainability” викликами та швидко реагувати на 

зміни бізнес-середовища. 


