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ВСТУП 
 
 

 

Актуальність дослідження. В постійному розвитку та русі 

підприємств, в умовах конкурентного середовища виникає нагальна потреба 

в ефективних рішеннях, які матимуть змогу підкреслити ефективний 

розвиток підприємства в умовах конкурентного середовища на ринку. 

Проблематика формування бізнес-моделі підприємства є як ніколи важливою 

та актуальною у сучасному світи не зважаючи на сучасні тенденції та 

технології. Адже це є головним параметром будь-якого підприємства. 
 

Недосконала бізнес-модель на підприємстві призводить до 

неефективної роботи підприємства , кожний новий крок в розвитку может 

призвести до збитків, бізнес-модель показує важливі аспекти для розвитку 

підприємства , бізнес-модель на підприємстві дозволяє ефективно керувати 

та розвивати підприємство. 
 

Метою дипломної роботи є поглиблення теоретичних, методичних 

підходів та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 

управління бізнес-моделі, теоретичні підходи, його особливості та вплив на 

ринку серед інших конкурентів. Пошук способів для удосконалення існуючої 

бізнес -моделі та ефективного розвитку. До того ж , на сьогоднішній день, 

більшість подприємств та його керівників й досі не розуміють важливість 

бізнес-моделі, удосконалення та бізнес-моделювання та стратегії розвитку у 

цілому на ринку. 
 

Завданнями дипломної роботи є: 
 

– Дослідити теоретичні основи формування процесу, основи та 

застосування бізнес-моделей підприємства 
 

–  Охарактеризувати  суть  та  процедури  процесів  моделювання 

бізнес-процесів  на  підприємства  й  виявити  перспективи 



7 

 

реінжинірингу бізнес-процесів в системі управління 

підприємством 

– Скласти загальну характеристику ресторанного комплексу ТОВ 

«МІЛК БАР» 

– Показати характеристику фінансового становища ТОВ «МІЛК 

БАР» 
 

–  Провести аналіз конкурентного середовища підприємства 
 

– Дослідити фактори впливу на ефективність бізнес-процесів 

організації 
 

–  Провести SWOT-аналіз ТОВ «МІЛК БАР» та знайти проблеми 
 

–  Запропонувати шляхи реінжинірингу бізнес-процесів 
 

– Запропонувати радикальне, нове та унікальне рішення для 

керівництва ТОВ «МІЛК БАР» 
 

Об’єктом дослідження дипломної роботи є процес формування бізнес-

моделі та взяємопов’язанних факторів. 

 

Предметом дослідження дипломної роботи є сукупність теоретичних, 

методичних та практичних аспектів формування бізнес-моделі та бізнес 

процесів ресторанного комплексу ТОВ «МІЛК БАР» 
 

Методологія і методи дослідження. Методологічною базою наукового 

дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені 

формуванню бізнес-моделі підприємства , ефективності, розвитку та 

реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві. 
 

Поставлені завдання вирішувалися за допомогою комплексу 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження побудови структури 

роботи, вивчення предмету дослідження з урахуванням принципу єдності і 

взаємозалежності окремих його частин,еволюції трактування сутності бізнес-

моделі, удосконалення ефективності роботи підприємства шляхом 

реінжинірингу та удосконалення бізнес-процесів, формування висновків до 

дипломної роботи. 
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