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Одеський національний політехнічний університет 
 

Глобальний характер впливу процесів комп’ютеризації та інформатизації 
на економічну науку призводить до формування нових напрямків економічної 
думки. В основі цих зрушень – об’єднання сучасної економічної теорії з 
дослідженнями в галузі комп’ютерних наук. 

Вітчизняна економіка знаходиться у трансформаційному стані, якому 
притаманні значні структурні зрушення; підвищена ентропія середовища 
розгортання економічних процесів; значні ризики функціонування складних 
економічних систем. В цих умовах проведення відповідних досліджень 
потребує особливо гнучкого математичного апарату, який би враховував 
стохастичність змін, невизначеність наслідків впливу багатьох факторів 
різноманітної природи. Традиційні аналітичні та статистичні методи 
моделювання не відповідають цим вимогам. 

В останні десятиліття розвиток імітаційного моделювання, як 
інструментальної бази економічних досліджень, набуває значних темпів. Цей 
напрямок математичного моделювання став базою для появи 
експериментальної економіки. Можливість проведення експериментів не на 
реальній системі, а на її моделі стає все більш привабливим підходом, чому 
сприяє розвиток та підвищення складності експериментальних платформ. 

Теорія проведення таких експериментів розробляється в межах нового 
економічного напрямку досліджень – експериментальної економіки. 

Експериментальна економіка тісно пов’язана не тільки з раціональною (у 
традиційному сенсі), але і з поведінковою економікою (новий різновид, що 
виник на стику економічних, маркетингових і психологічних досліджень).  

Необхідність аналізу поведінки користувачів; визначення кола факторів, 
які впливають на їх вибір й вподобання; вивчення реакції користувачів на зміни 
маркетингових стратегій підприємств-виробників і просування на ринку нових 
продуктів, послуг, інновацій; прогнозування можливих дій конкурентів; 
тенденції динаміки товарних ринків  все це призвело до необхідності 
створення прогностичних моделей ринку. Останні стали реальністю завдяки 
розвитку експериментальної й поведінкової економіки та нових методології в 
галузі економіко-математичного та комп’ютерного моделювання. Зокрема, 
імітаційного моделювання, яке базується на агентній та багатопідходній 
парадигмі. 

Розвитку експериментальної та поведінкової економіки на сьогодні 
присвячена певна кількість праць вітчизняних та зарубіжних авторів  
науковців й практиків. Серед них такі фундаментальні роботи, як [1-8,], та ін. 

Розширення досліджень в галузі експериментальної та поведінкової 
економіки призвело до необхідності використання нестандартних, особливо 
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гнучких інструментів, що додатково підштовхнуло до розвитку різних 
методологічних напрямків імітаційного моделювання  потужного 
математичного апарату створення моделей-тренажерів для відпрацювання 
різноманітних рішень на основі відтворення явищ й процесів.  

Проблемам імітаційного моделювання присвячена значна кількість праць 
теоретичного й прикладного характеру, серед яких [9-17] та ін. 

В руслі розв’язання проблем, притаманних дослідженням ринку, 
побудовані імітаційні моделі з використанням багатопідходної парадигми 
імітаційного моделювання – системно-динамічного та агентного підходів. 
Програмна платформа реалізації моделей та проведення імітаційних 
експериментів – система AnyLogic [18]. 

У моделях відтворюються елементи поведінки споживачів в процесі 
отримання знань стосовно конкретних продуктів/інновацій та здійснення 
реальних покупок. У однопродуктовій моделі розглянуто вплив реклами та 
інтенсивність спілкування споживачів стосовно формування ринкового попиту 
та придбання продукту. Двохпродуктова модель розкриває альтернативні 
моменти споживання продуктів, які є рівноцінними за якостями та ціною, але 
виробляються різними фірмами. Вплив реклами й спілкування користувачів 
один з одним дозволяють прослідкувати перехід потенційних споживачів до 
груп бажаючих придбати альтернативні продукти; груп фактичних споживачів 
та групи споживачів, яким байдуже, який з двох продуктів вони отримують. 
Таким чином, в моделях формалізується логіка прийняття рішення конкретною 
особою; агрегується індивідуальний вибір великою кількості незалежно діючих 
один від одного користувачів. 

Результати дій споживачів безпосередньо впливають на основні кінцеві 
показники діяльності підприємств-виробників продукції, розповсюдження якої 
залежить від споживчого інтересу. Обсяги реалізації продукції підприємств, їх 
фінансові результати, позиції на різноманітних товарних ринках  все це 
обумовлено дією споживачів, яка окрім безпосередньо дій підприємства та його 
конкурентів, залежить від споживацьких традицій ринку, соціальної структури 
населення, платоспроможного попиту та т. і. 

Відтворення виникаючої поведінки суб’єктів ринку найбільш ефективно 
на базі використання агентної методології. Водночас системна динаміка 
відтворює процеси виробництва та постачання продукції у роздрібну мережу 
конкуруючими виробниками згідно тенденціям товарного ринку. 

Таким чином, експериментальне відтворення виробництва, системи 
постачання та ринкового попиту на продукцію/послуги конкретної 
номенклатури дозволяють досліджувати ринкові процеси в динаміці з 
максимальним наближенням до реальних ситуацій, які можуть скластися на 
відповідних товарних ринках. 

Моделі апробовані на інформаційній базі підприємств-виробників 
електротехнічних товарів. Для підприємств аналізувалися їх дії на місцевих та 
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інших регіональних ринках. Здійснювався прогноз автономного просування 
конкретних товарів та просування товарів в умовах конкуренції. 

Проведені імітаційні експерименти показали ринкові позиції підприємств 
на різних товарних ринках, визначили «вузькі місця», обумовили необхідність 
проведення відповідних заходів для здійснення розповсюдження товарів з 
максимально вигідних ринкових позицій. 

Експерименти, проведені на платформі багатопідходного імітаційного 
моделювання AnyLogic, довели спектр можливостей запропонованого апарату 
для підтримки прийняття управлінських рішень. Проведення експериментів на 
моделях перед початком запуску у виробництво та реалізації конкретної 
продукції надає підприємствам широкий спектр можливостей заздалегідь 
передбачити прогнозну динаміку товарного ринку; визначити «вузькі місця», 
сконцентрувати увагу на найбільш ризикових аспектах кожного конкретного 
проекту. 

Імітаційні моделі, як дієвий апарат експериментального підходу в 
економіці, дозволяють запобігти помилковим діям у виробництві та 
розповсюдженні товарної продукції; підвищити фінансову стабільність 
підприємств, знизити впливи ризиків й невизначеності зовнішнього оточення. 

Експериментальні дослідження ринку на базі моделей-тренажерів є 
ефективною заміною реальних випробувань, хоча б тому, що отримані 
результати – це тільки прогноз, а не реальність. Реальні ситуації ще можна 
поліпшити. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ В  ,B S - МОДЕЛИ 
РЫНКА 

 
В.М.Андриенко, к.э.н., доцент 

Одесский национальный политехнический университет 
 

Инвестиционный портфель представляет собой совокупность различных 
типов ценных бумаг (акции, облигации, фьючерсы и т.д.). Смысл портфеля - 
улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие 
инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно 
взятой ценной бумаги и возможны только при их комбинации [4]. При этом 
возникает проблема оценки показателей, которые могли бы дать полное 
представление об эффективности портфеля для формирования стратегии 
инвестора. В классической теории портфелей показателями, 
характеризующими портфель ценных бумаг, являются [1,2,3]: 

 прибыльность; 
 риск; 
 структурный и количественный состав (типы активов, эмитенты, 

количество активов и пропорции между ними).  
В условиях глобализации процессы на рынке становятся все более 

сложными, возрастают риски. Для изучения сложных объектов на фондовом 
рынке используется  ,B S  - модель рынка [5]. Расчет портфеля ценных бумаг 
происходит исходя из некоторых условий, налагаемых на него в зависимости от 
индивидуальных качеств и предпочтений инвестора (например, склонности к 
риску). Чаще всего имеет место задача расчета портфеля так, чтобы его капитал 
удовлетворял ряду ограничений, например, был не ниже заданной величины в 
определенные моменты времени или покрывал некоторое платежное 
обязательство. Сделаем следующие предположения относительно допустимых 
действий инвестора: он может размещать свои средства на банковском счете и 
брать с него в долг, а также покупать и продавать акции, пакеты которых 
считаются «безгранично делимыми», можно также выполнять «короткие 
продажи» (shortsale), что в наиболее общем смысле означает проведение 
операций с ценными бумагами, взятыми в долг. 

Введем ряд понятий для дискретного времени. Однако, эти понятия 
несложно распространить и в случае непрерывного времени. 
Относительное приращение цены некоторого товара (в широком смысле) 
 

n n n 1 n
n

n 1 n 1 n 1

S S S S 1
S S S


 

  


     (1) 

 
 

называется случайной процентной ставкой этого товара, относительным 
доходом, коэффициентом прироста или возвратом (return). Величина n  
становится известной в момент n  ( nF -измерима), но вычисляется как доля 
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величины цены в момент n 1 . Она моделирует неопределенность, 
существующую в момент n 1  в изменении цены к моменту n . Если 0n  , то 
цена товара растет, если 0n   - то падает. Всегда 1n   . 

Портфелем ценных бумаг называется пара ( , )    последовательностей 
величин 0,( )n n n    Z  и 1 2

0, 0,( ) ( , ,..., )d
n n n n n n n n        Z Z , которые 

интерпретируются следующим образом: 
n  -  банковский вклад в момент n  (в единицах актива B ); 
i
n  -  объем актива iA  у инвестора к моменту времени n , 1,i d  (в единицах 

актива iA  - может  быть одна акция, но чаще – один условный пакет акций). 
Величины n  и n  являются 1nF  измеримыми. 

Капиталом портфеляценных бумаг ( , )    называется 
последовательность 0,( )n n nX X 

  Z , определяемая равенством: 
 

1

d
i i

n n n n n
i

X B S  


   (2) 
 
 

Банковский вклад n  может быть отрицательным, что означает взятие в 
долг, объем акций i

n  также может принимать отрицательные значения – это 
соответствует «коротким продажам» актива iA . 

Для упрощения записи скалярное произведение векторов n  и nS  
обозначают так же, как произведение чисел, а именно: 
 

1

d
i i

n n n n
i

S S 


  
(3) 

 
В этих обозначениях капитал портфеля ценных бумаг ( , )    записывается в 
виде: 
 

n n n n nX B S     (4) 
 
Зафиксируем некоторый временной горизонт T , T 0 . Будем называть 

платежным обязательством Tff   всякую TF - измеримую функцию, 
заданную на «пространстве состояний финансового рынка» A, . В частности, 

Tf  может быть некоторой функцией цен S  актива A . Например, форвардный 
контракт о покупке-продаже в будущем актива iA  по заранее оговоренной цене 
F  и с датой поставки T  эквивалентен обязательству  

 
( ) i

T T Tf S S F   (5) 
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Портфель – это последовательность величин n  и n , значения которых 
не определены в начальный момент времени n 0 . Но к моменту n 1 , когда 
потребуется фиксировать n  и n , у него уже будет достаточно информации, 
чтобы выбрать их однозначно. Этой информацией являются рыночные цены 

1nS  , банковские параметры 1nB  и nr  (банковская процентная ставка на n - й 
базовый период). Таким образом, инвестор выбирает не фиксированные 
объемы покупок и продаж на фондовом рынке, а свою стратегию поведения. Он 
решает однозначно в момент времени n 0 , как реагировать на все возможные 
изменения рыночных цен. 

В задачах, связанных с моделированием реальности, построение любых 
экономических моделей окончательного и однозначного ответа, в силу 
неопределенности, не существует, а существует лишь множество более или 
менее удачных подходов к нахождению приближенных решений. Поэтому, 
исследования по анализу инвестиционного портфеля в )S,B( – модели рынка 
продолжаются, строятся другие методы – новые, сложные и точные, однако и 
более трудоемкие. Усложнения касаются различных параметров и 
предположений относительно модели. Это может быть, например, цена 
рассматриваемого актива (можно учитывать транзакционные издержки, 
наращивать или выплачивать дивиденды, и т.п.), структура банковской 
процентной ставки (в реальности ставки по кредиту и депозиту отличаются, 
чего не учитывают при построении базовых моделей), действующие на рынке 
ограничения и тому подобное.Несколько примеров таких моделей приведены в 
[6]. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  
НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Є.А. Бельтюков, д.е.н., професор  

Ю. Авезов, магістр 
Одеський національний політехнічний університет 

 
Актуальність проблеми передбачення та прогнозування є на 

сьогоднішній день незаперечною, а саме розробка стратегії соціально-
економічного розвитку підприємства у комплексі з стратегією національної 
екологічної політики України. Саме тому сталий розвиток є альтернативою 
парадигмі неконтрольованого економічного зростання, яка ігнорує екологічні 
та соціальні загрози від розвитку. Принципового значення набуває розробка 
нових концепцій, підходів до стратегічного аналізу та управління сталим 
розвитком.  

Дослідженню напрямів та проблем формування стратегії сталого 
розвитку присвячені наукові праці таких українських та зарубіжних вчених 
таких як: Є.М. Борщук, В.В.Волошин, Л.Г. Мельник, О.В. Пельмовська, Г.В. 
Мамаєва, Н.І. Шаціло, Ю.Г. Козак, Дж. Ким, У. Мюллер, Р. Клекка, С.Айвазян. 

Стратегія є засобом встановлення характеру, пріоритетів і специфічних 
особливостей взаємодії окремого індивідуума, організації, територіального 
утворення, держави або групи держав із зовнішнім середовищем. Таким чином, 
стратегічне планування є невід’ємною частиною і визначальною запорукою 
економічного добробуту і широко використовується як у діяльності окремих 
підприємств, так і у держаній політиці. Стратегія формує основні напрямки й 
практичні прийоми досягнення мети посилення, зростання та забезпечення 
безпечної життєдіяльності конкретного суб'єкта/об'єкта в довгостроковій 
перспективі на основі концентрації зусиль на обраних пріоритетах[1]. 

Проте чим складніша внутрішня структура об'єкта стратегічного 
планування, тим більше уточнень вимагає стратегія в процесі розробки і 
впровадження. Багатоцільовий характер діяльності, властивий складним 
структурам, утруднює стратегічне планування внаслідок наявності занадто 
узагальненої, неповної та недостатньо достовірної інформації щодо всієї 
сукупності стратегічно значущих процесів. Труднощі такого роду, як правило, 
долаються шляхом [3]: 

1) налагодження ефективної, гнучкої системи зворотного зв'язку між 
структурними одиницями конкретного об'єкта на всіх етапах розробки і 
впровадження стратегії; 

2) вибору декількох пріоритетних напрямів діяльності, об'єднуючих 
сукупність близьких за змістом стратегічних завдань, тобто так званого 
«стратегічного набору». 

Під«стратегією сталого розвитку» слід розуміти комплекс довготривалих 
настанов і цілей, практичних дій, що враховують характерні соціально-
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економічні, історико-культурні та демографічні особливості конкретної 
адміністративно-територіальної одиниці держави, галузі, регіону або окремого 
промислового підприємства, засобів контролю за наближенням до 
збалансованого соціального, економічного й екологічного розвитку, який не 
порушує меж регенеративної здатності навколишнього природного 
середовища[5]. 

Отже, розробка стратегії сталого розвитку підприємства здійснюється в 
декілька етапів, суть і змістяких в наступному (рис.1):  

 

 
 

Рисунок 1 Етапи розробки стратегії діяльності підприємства на засадах 
сталого розвитку 

 
На першому етапі повинен бути проведений аналіз зовнішнього 

середовища функціонування підприємства та його виробничо-технічні 
можливості. 

Для цього необхідно: 
1) Провести дослідження ринку діяльності підприємства та виявити 

тенденції його розвитку. 
2) Оцінити соціальну, екологічну та економічну сторони. Провести аналіз 

функціонування підприємства. 
Підсумком першого етапу розробки стратегії підприємства є отримання 

інформації, яка дозволяє дати оцінку поточній обстановці, в якій функціонує 
підприємство, оцінити цього конкурентоспроможність і приділити найбільш 
ймовірні направлення його подальшого розвитку. А оцінити ступінь сталості 
підприємства на даному етапі.  

Другий етап розробки стратегії пов’язаний з визначенням цілей та 
ключових проблем розвитку підприємства. На цьому етапі формуються 
узагальнені якісні цілі діяльності підприємства, які мають загальний характер і 
кількісно не виражені але включають в себе складові сталого розвитку. 
Наприклад, досягнення достатнього збільшення прибутку для фіксування 

І. Аналіз зовнішнього середовища функціонування 
підприємства та складових сталого розвитку 
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 І етап 

етап Визначення цілей і ключових проблемсталого розвитку 
підприємства 

единицамІІІ. Розробка альтернативних варіантів сталого 
розвитку підприємства 

ІІІ етап 

ІV. Оцінка і вибір стратегії на засадах сталого розвитку ІV етап 

V. Складання програми дій і контроль за її реалізацією V етап 
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діяльності підприємства або введення в нові сфери ринку, не наносячи шкоди 
екології або соціальному клімату підприємства[2]. Поставленні цілі 
дезагрегуються, погоджуються, конкретизуються і кількісно визначаються в 
вигляді системи важливих показників господарської діяльності, яких хоче 
досягти підприємство в певний період.  

На третьому етапі обґрунтування стратегії підприємства розробляються 
альтернативні варіанти розвитку підприємства. З цією ціллю перевіряються 
відношення між поставленими цілями та наявними можливостями 
підприємства, його ресурсним потенціалом. На основі складання матриці “цілі-
можливості” проводиться кількісна оцінка відношення потреби і можливості 
підприємства в досягнені цілей. В випадку не відповідності розробляються 
тактичні програми, виконання яких ліквідує виявлений дисбаланс. 

Аналіз не відповідності здійснюється по всім показникам і направленням 
діяльності на основі даних першого етапу. Якщо наявні у підприємства ресурси 
не дозволяють забезпечувати досягнення поставлених цілей, то потрібно 
повернутись до другого етапу і відкоректувати поставлені цілі.  

Результатом процесу пов’язування цілей ті ресурсів підприємства є 
альтернативні варіанти його розвитку, які розрізняються як по кількісним 
характеристикам, так і по часу досягнення поставлених цілей. 

Четвертий етап – оцінка та вибір стратегії сталого розвитку. На цьому 
етапі праці здійснюється перевірка степені реальності та виконання 
поставлених цілей і розроблених варіантів їх досягнення. При оцінці 
розроблених стратегій розвитку важливо визначити, чи можна реалізувати 
стратегію при наявному ресурсному потенціалі або необхідні зусилля в області 
маркетингу, удосконалення організації торгівлі та ін., або стратегія представляє 
інтерес, але не може бути реалізована.  

П’ятий етап – складання програми дії і контроль їх реалізації. На цьому 
етапі праці повинен здійснюватися зв’язок всіх заходів, пов’язаних з 
реалізацією вибраної стратегії, їх конкретизація по всіх рівнях управління 
підприємства з визначенням послідовності здійснення конкретних заходів по 
часу здійснення і виконавцям, тобто цей етап уявляє собою тактичне 
планування, направлене на досягнення обраної стратегії розвитку підприємства.  

Не залежно від формулювання стратегічних цілей діяльності 
підприємства на майбутній період обов’язковим є забезпечення прибутковості 
підприємства без шкоди екологічній та соціальній стороні. Та прибутковість 
згідно концепції сталого розвитку не можна розглядати як кінцеву і єдину ціль, 
вона більше не є основною умовою ділової активності підприємства. Високі 
рівні виробничої діяльності можуть співіснувати із бідністю та можуть бути 
загрозою для навколишнього середовища. Тому сталий розвиток вимагає від 
суспільства задоволення людських потреб шляхом збільшення виробничого 
потенціалу і забезпечення справедливих можливостей для всіх [4]. Водночас 
пріоритетною метою стратегічного управління сталим розвитком підприємства 
виступає поглиблення теоретико-методичних положень та вдосконалення 
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практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективного управління сталим 
розвитком його локальних елементів, а також обґрунтування стратегічних 
напрямів їх розвитку. 
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SWOT-АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПОИСКА И ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВОГО СЛЕДА 

 
В.А. Богданова,старший преподаватель 

И.С. Гораш,студент, 
каф. информационных и электроэнергетических систем, 

Бендерский Политехнический Филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
 

Аннотация. В докладе рассмотрены понятия «цифровой след» и 
«цифровая тень». Изучены угрозы конфиденциальности, связанные с 
формированием цифрового следа и цифровой тени пользователя. Проведен 
SWOT-анализ процесса поиска и подбора персонала в организации. 
Рассмотрены возможности и угрозы, исходящие из цифрового следа и 
цифровой тени сотрудника. 

Ключевые слова: цифровой след, цифровая тень, SWOT –анализ, 
конфиденциальность, персональные данные, информационная безопасность. 

Актуальность данной работы обусловлена исключительной значимостью 
применения технологии SWOT-анализа при разработке тактики конкурентной 
борьбы и обеспечения конкурентных преимуществ организации, в оценке 
сильных, слабых сторон, возможностей и угроз, при принятии управленческих 
решений, поиску и управлению персоналом. Правильно и вовремя принятые 
стратегические решения играют на современном этапе развития ключевую роль 
в успешной деятельности организации. 

Цифровизация влечет за собой глобальные изменения во всех сферах 
жизни человека. Цифровизация экономики дает неоспоримые преимущества 
компаниям и странам, использующим информационные технологии [1]. 

Каждый человек осознанно или неосознанно формирует свой цифровой 
след – уникальный набор цифровых действий, сообщений, которые 
производятся в Интернете, на компьютере или другом цифровом устройстве и 
могут идентифицировать конкретного пользователя или устройство. Другими 
словами, цифровой след – это виртуальная личность пользователя, т.е. та 
информация, которую пользователь ежедневно самостоятельно передает через 
Всемирную паутину, отправляя электронные письма с вложениями, делясь 
ссылками и отмечая понравившиеся события. 

Цифровая тень – это информация, которую каждый человек создает о 
себе, сам того не подозревая. Цифровая тень существовала уже в конце ХХ 
века, но ее размеры на тот момент были очень малы. В начале XXI века 
цифровая тень пользователя начала увеличиваться за счет фото и видео 
контента, возможного благодаря доступности мобильных телефонов со 
встроенными камерами, электронным дневникам и социальным сетям. [5] 

Воздействие цифрового следа на жизнь пользователей возрастает с 
каждым годом, опросы показывают, что если в 2006 году только 11 % 
работодателей проверяли социальные сети соискателя на работу, то в 2018-м 
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это делали уже 75 % компаний. На рынке появились компании вроде Fama 
Technologies, которые помогают работодателям или любым другим 
интересантам собрать всю доступную о цифровом следе человека информацию. 

Вместе с тем появились и компании, которые помогают людям и другим 
фирмам держать свой цифровой след в порядке. Такие компании сканируют 
поисковые результаты и социальные сети клиентов и на основе своего анализа 
выставляют его цифровому следу оценку. 

Цифровая тень, в отличие от цифрового следа, не подконтрольна 
пользователю, особенно в общественных местах, в транспорте, баре, клубе, на 
улице и в своём автомобиле. С улучшением качества фото- и видео - техники, 
ростом объёма памяти и скорости интернета, будут появляться новые угрозы. 
Со временем цифровая тень будет структурирована и между нею и цифровым 
следом не останется разницы. Одна из основ информационной безопасности – 
конфиденциальность – может быть полностью уничтожена [3]. 

На сегодняшний день работодатели принимают во внимание не только 
уровень профессионализма своего будущего сотрудника, но и то, насколько 
качественно он представлен в Интернете, а также насколько размещенная в 
Сети информация о нем соответствует действительности, и как в дальнейшем 
она будет соотноситься с информацией о самой компании. 

Примечательно, но менеджер по подобру персонала не ставит перед 
собой задачу найти как можно больше негатива о соискателе. Однако 
обязательно взглянет не его цифровой след, чтобы иметь о нем больше 
персональной информации и лучше подготовиться к собеседованию [4]. 

Рассмотрим особенности поиска и подбора сотрудников с 
использованием цифрового следа с помощью инструмента анализа бизнеса – 
SWOT. 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 
выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 
на четыре категории: 

– Strengths (сильные стороны); 
– Weaknesses (слабые стороны); 
– Opportunities (возможности); 
– Threats (угрозы). [3] 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней 
среды объекта анализа, то есть тем, на что сам объект способен повлиять, а 
возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды, то есть тем, 
что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом. 

Объектом SWOT-анализа может быть не только организация, но и другие 
социально-экономические объекты: отрасли экономики, города, 
государственно-общественные институты, научная сфера, политические 
партии, некоммерческие организации, отдельные специалисты, персоны и т. д. 
[1]. 
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Преимущества, недостатки, сильные и слабые стороны управления 
персоналом посредством анализа цифрового следа проанализированы в 
таблице. 

 
ТаблицаSWOT поиск и подбор кадров с использованием цифрового следа 

Сильные стороны (s) Слабые стороны (w) 
 Обзор реальных фото соискателя; 
 Просмотр онлайн-портфолио 

соискателя; 
 Анализ интернет активности 

соискателя;  
 Мониторинг онлайн-взаимодействия 

соискателя с другими специалистами в 
определенной профессиональной 
области; 
 Контроль и прогнозирование действий 

сотрудника. 

 Утечка информации; 
 Интернет травля, доксинг, сталкинг; 
  Образование тоннеля реальности, 

который может ограничивать, 
отуплять и радикализировать 
пользователей; 

 Превращение пользователей в 
дорогостоящий товар и с невероятной 
точностью управлять вниманием 
миллионов людей в интересах третьих 
лиц. 

Возможности (О) Угрозы (T) 
 Анализ особенностей онлайн-

поведения потенциального 
сотрудника; 
  Мониторинг взаимоотношения 

потенциального сотрудника с 
друзьями и коллегами; 
 Молниеносное получение информации 

и обмен ее со своими коллегами; 
 Приобретение дополнительных групп 

потребителей; 

 Организация строжайшего контроля 
со стороны государства, т.е. 
неблагоприятная политика 
правительства; 

 Возможность проникновения на 
рынок западных компаний; 

 Манипулирование информацией. 

 
Как бы там ни было на законодательном уровне, эпоха прозрачности и 

тотальности цифрового следа может и должна призывать к осознанному 
потреблению и действиям. Нет нужды полностью стирать свой цифровой след. 
Однако стоит помнить, что даже в одиночестве человек не совсем наедине с 
собой и что его действия останутся в истории. Необходимо не совершать 
поступков, за которые придётся оправдываться, краснеть или отвечать по 
закону, ведь цифровая тень уже сегодня формирует нашу «цифровую честь», а 
её, как известно, берегут смолоду. 
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Одеський національний політехнічний університет 
 

Інвестиційна діяльність є одним з важливих аспектів господарювання 
сучасних промислових підприємств. Ефективне формування та реалізація 
інвестиційної стратегії із визначенням конкретних інвестиційних програм є 
основою динамічного розвитку підприємств, запорукою їх прибутковості та 
комерційного успіху.  

Реальне інвестування є не тільки важливою складовою всієї інвестиційної 
діяльності підприємств, а найчастіше – єдиним напрямком реалізації цього виду 
діяльності у поточних економічних умовах. Згідно з цим формування реальних 
інвестиційних альтернатив; комплексний економічний аналіз їх ефективності; 
оцінка ризиків, пов’язаних з їх реалізацією, поряд з наступним моніторингом 
процесу виконання проектів є важливими проблемами, які постають у центрі 
уваги науковців та практиків. 

Оцінка інвестиційних альтернатив, визначених підприємством, є 
комплексним багатоетапним процесом, який потребує проведення досліджень з 
використанням відповідного математичного апарату, інформаційних та 
цифрових технологій.  

Проблемам оцінки інвестиційних альтернатив присвячені дослідження 
багатьох науковців та фахівців-практиків. У широкому колі вітчизняний та 
зарубіжних літературних джерел висвітлюються різноманітні питання в межах 
поставленої проблеми [1-10]. 

Однак, забезпечення відповідного рівня прийняття інвестиційних рішень 
передбачає все більш широке та обґрунтоване залучення високотехнологічних 
програмних платформ, спрямованих на розв’язання специфічних завдань, що 
постають у інвестиційній діяльності конкретних промислових підприємств 
різних галузей. Вибір та обґрунтування відповідної технології у кожному 
конкретному випадку залишається серйозною проблемою, від вдалого 
вирішення якої залежать як кінцеві показники реалізації інвестиційного 
проекту, так і загальні показники функціонування підприємства. 

На сьогодні існує певне коло інформаційних технологій, розроблених у 
сфері реалізації аналізу інвестиційних альтернатив [8-9, 11-18]. 

Вибір та застосування конкретної технології згідно зі специфікою 
підприємства є актуальною методологічною та прикладною задачею. 

В руслі поставленої проблеми був проведений аналіз найбільш 
пріоритетних вітчизняних та зарубіжних інформаційних технологій в галузі 
управління реальним інвестуванням. В результаті обґрунтована доцільність 
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використання в ході проведення аналізу реальних інвестиційних проектів 
технології «Альт-Инвест». 

Прикладні аспекти використання обраної технології розкриті в 
дослідженні на реальних інвестиційних проектах конкретних промислових 
підприємств. Наприклад, розглянута оцінка інвестиційної альтернативи у ПАТ 
«Житомирський маслозавод» − компанія «Рудь» (інвестування у закупку смуги 
по виробництву морозива).  

На базі технології «Альт-Инвест» реалізовані наступні аналітичні 
аспекти: 

 визначені результати операційної діяльності в межах досліджуваного 
інвестиційного проекту; 

 визначені джерела фінансування інвестиційного проекту. До цього із 
залученням вбудованої імітаційної моделі отримано найбільш 
ефективний графік кредитування стосовно обсягів необхідних 
позикових коштів; 

 розрахована низка аналітичних показників, що характеризують 
ефективність досліджуваної інвестиційної альтернативи; 

 проведено аналіз інвестиційного проекту за міжнародною методикою 
UNIDO; 

 проведено факторний аналіз чутливості проекту до впливу факторів 
внутрішнього та зовнішнього оточення досліджуваного 
інвестиційного проекту. 

У межах одно-параметричного аналізу здійснена оцінка впливу одного 
вхідного параметру на два результуючих показника. Двох-параметричний 
аналіз реалізує оцінку впливу двох вхідних параметрів на один результуючий 
показник. 

Параметрична оцінка чутливості проекту на зміни різних параметрів 
дозволяє надалі у ході її реалізації оцінити рівні даних параметрів з метою 
прогнозування кінцевих результатів впровадження проекту. Крім того, це 
сприяє розробці управлінських рішень відносно можливого тиску на 
поліпшення «динаміки впливу» таких параметрів. 

Параметричне дослідження чутливості сприяє також оцінці рівня 
ризикованості проекту. Чим більшою є кількість факторів, на які реагує проект, 
і чим вище ступінь чутливості, тим більш ризикованою вважається 
інвестиційна альтернатива.  

Таким чином, в ході оцінки інвестиційних альтернатив більш 
прийнятною вважається та, за якою поріг чутливості є нижчим. 

Проведений для різних комбінацій факторів одно- і двох-параметричний 
аналіз показав, що досліджуваний проект є помірна ризикованим та доволі 
прийнятним для реалізації. 

Використання прийнятої у міжнародних експертизах методики UNIDO 
сприяє поліпшенню обґрунтування інвестиційних альтернатив, що безумовно, є 
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переконливим аргументом в процесі залучення інвестицій у різні галузі 
виробництва вітчизняної промисловості. 

В ході оцінки доцільності прийняття конкретної інвестиційної 
альтернативи важливим заключним етапом є розрахунок інтегрального 
інвестиційного ризику. Основними підходами до його визначення фахівцями 
вважаються наступні: 

 Аналіз чутливості проекту. 
 Аналіз сценаріїв проекту. 
 Метод дерева рішень (дерева ймовірностей) проекту. 
 Метод імітаційного моделювання (метод Монте-Карло). 
В роботі розраховано рівень інтегрального ризику досліджуваного 

проекту за методом чутливості та визначені головні фактори, до яких найбільш 
чутливий досліджуваний проект.  

Таким чином, проведення аналізу інвестиційних проектів з 
використанням сучасних інформаційних технологій сприяє підвищенню 
ефективності управлінських рішень як в реалізації поточної інвестиційної 
діяльності, так і на стратегічну перспективу. 
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АНАЛІЗ ПОЗИТИВНИХ ТА НЕГАТИВНИХ СТОРІН РОЗДРІБНОГО 
АКЦИЗУ 

 
В.В. Бутенко, к. е. н., доцент, 

М.К. Коваль, магістр 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

 
В умовах децентралізації влади роздрібний акциз є одним із суттєвих 

податків, так як він став прямим наповнювачем місцевого бюджету (а не через 
органи державної влади), який буде у подальшому використовуватись для 
підтримки та розвитку інфраструктури та вирішення громадських питань на 
місцевому рівні. За період існування даного податку можна відзначити як 
позитивні, так і негативні наслідки, тому і метою є аналіз та проблеми 
існування даного податку про які буде детальніше йтись у даній тезі. 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів (далі роздрібний акциз) був запроваджений у 
рамках бюджетної децентралізації з 2015 р. як інструмент розширення 
фінансової бази місцевої влади. Водночас з цим передбачалося стимулювати її 
до активної протидії нелегальному обігу підакцизних товарів. Об’єктами 
оподаткування даним акцизом є: алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, 
тютюн і промислові замінники тютюну єдиною ставкою у 5%. Платниками 
цього податку є суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які реалізують 
безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їхнього 
особистого некомерційного використання підакцизних товарів незалежно від 
форми розрахунків. Об’єктом оподаткування є операції з реалізації підакцизних 
товарів, а базою – їхня вартість з податку на додану вартість ( далі ПДВ).  

Через те, що базою оподаткування є вартість реалізованого товару з ПДВ, 
відбувається подвійне (у ціну реалізації входить акцизний податок виробника), 
або навість потрійне (якщо товар булло ввезено через митний кордон України) 
оподаткування, що суперечить базовим принципам оподаткування. В рамках 
інтеграції с ЄС та прийняття директив, роздрібний акциз суперечить статті 1 
Директиви Ради 2008/118/ЄС, в якій зазначається, що можна оподатковувати 
непрямими податками підакцизні товари (п. 2), та послуги (п. 3) для 
спеціальних цілей, що відповідатимуть правилам Співтовариства, що 
застосовуються до спеціальних податків. В Україні роздрібний акциз не має 
законодавчо встановленого цільового призначення і не є податком, пов’язаним 
із послугою продажу.  

Впродовж 2015-2016 рр. діяла ставка податку для реалізованого пального 
0,042 євро за літр, але з 2017 р. акцизний податок з роздрібного продажу 
пального було скасовано і додано до основної ставки акцизного податку, який 
сплачують виробники або імпортери. Одними із основних причин скасування 
даного податку є [1]:  
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– В місцевих бюджетах не було спеціальних рахунків для акцизу. 
Надходження від даного акцизу не направлялися на цільове 
використання (ремонт доріг), а пропорційне розподілявся на витрати 
місцевої влади. 

– Важке адміністрування великої кількості роздрібних точок продажу 
призвело до масової несплати роздрібного акцизу. У цей період 
прийшли до розквіту нелегальних АЗС торгуючих “з каністри”. 

– Найбільшими споживачами пального є підприємства з великим 
автопарком, які звичайно закупляють пальне оптом, через що 
роздрібний акциз неможливий до зарахування. 

Нормами ПКУ було встановлено, що 13,44% за акцизу на пальне буде 
зараховуватись до місцевих бюджетів.  

У 2015 та 2016 рр. планові показники надходжень роздрібного місцевого 
акцизу, затверджені місцевими радами, протягом року регулярно коригувалися 
у бік збільшення. Навесні 2015 р. річний план збору на рівні 3,5 млрд грн. був 
перевиконаний уже в липні. За підсумками 2015 р. надходження становили 7,7 
млрд грн., у 2016 р. – 11, 6 млрд грн., що у порівнянні з планом становило 
перевиконання на +17,4% та +10,9% відповідно. Після виведення пального з-під 
оподаткування роздрібним місцевим акцизом у 2017 р. динаміка його 
надходжень змінилася на негативну. Показники протягом року коригувалися у 
бік зменшення. Надходження до бюджету становило 6,0 млрд грн, що на 17,1% 
менше за планом. У 2018 р надходження скоротилось в абсолютних показниках 
до 5,9 млрд грн, що на -3,0% менше запланованого. Якщо у 2017 р. такі 
результати можна пояснити зменшенням предметів оподаткування, то показник 
у 2018 р. свідчить про критичне зниження фіскальної ефективності. Падіння 
надходжень до бюджету є парадоксальним та тлі зростання цін на підакцизні 
товари у 2018р. на алкогольні напої (+10,7%) і тютюнові вироби (+27,4%) у 
порівняні з попереднім роком [2]. 

Складне адміністрування з необхідністю подання декларацій до різних 
податкових органів за місцем розташування кожного з пунктів продажу 
примножується на неспроможність фіскальних органів охопити суцільним 
контролем десятки тисяч точок роздрібного продажу підакцизних товарів. Від 
сплати роздрібного акцизу торговці почали все частіше ухилятися, зокрема, 
здійснюючи продаж без касового апарата. Результатом цих дій становить 
викривлення конкуренції: невеликі «сірі» точки через низькі ціни виграють 
перед великими «білими» магазинами. За оцінками експертів приблизно 30-
50% акцизного податку роздрібного продажу тютюнових виробів та 
алкогольних напоїв не декларується. Кінцевим результатом введення 
роздрібного акцизу стало не наповнення місцевого бюджету, а додатковий 
фактор тінізації ринку підакцизних товарів. 

У 2018 р. почалось активне обговорення цієї проблеми. Асоціації 
«Укртютюн» та Федерація роботодавців України звернулося до Кабінету 
Міністрів, Міністерства фінансів і Державної фіскальної служби з пропозицією 
скасувати роздрібний акциз на тютюнові вироби. У Верховній Раді було 
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зареєстровано кілька законопроектів на цю тему. Але остаточного рішення не 
було прийнято через протест Асоціації міст, які зацікавлені у збільшені частки 
власних доходів до бюджету, а не через фінансування через рішення органів 
державної влади[3]. На IIIФорумі з непрямого оподаткування, присвяченийтемі 
акцизного податку з тютюну та алкоголю як додатковогоджереланаповнення 
бюджету, та адмініструваннюнепрямихподатків, представникиПрАТ 
"ФіліпМоррісУкраїна" та експерти ринку алкогольнихнапоївнаголосили на 
необхідностіскасування акцизного податкузроздрібного продажу тютюнових та 
алкогольнихвиробів, як такого який єподатком на податок, 
щосуперечитьбазовим принципам оподаткування. Також, на їх думку, акциз 
сприяєзбільшеннютіньового ринку. За данимиекспертів, акциз сплаченолише 
з37% проданихтютюнових та алкогольнихвиробів [4]. 

Іншим шляхом вирішення проблеми сплати акцизу було перенести його в 
структуру національного акцизу, який будуть сплачувати виробники. Ці кошти 
повинні були направлятись до доходів місцевого бюджету, як це було з 
паливом. Але через досвід податку з пальним, місцеві бюджети недоотримали 
кошти, які повинні були отримати з державного бюджету, через що Асоціація 
міст була також категорично проти цієї ініціативи. 

Одним із найоптимальніших варіантів вирішення цієї проблеми є 
застосування моделі податкового агенту, де платником податку з роздрібного 
акцизу стане оптовий продавець, що значно спростить контроль за сплатою 
податків для фіскальних органів, а також виведе із тіні 5% роздрібний акциз, 
що призведе до додаткового надходження до місцевого бюджету. Цю ініціативу 
підтримали тютюнова та алкогольна галузі, держоргани в особі Держаної 
фіскальної служби і Міністерства фінансів. Асоціація міст підтримала ідею за 
умови справедливого розподілу податків до місцевих бюджетів. У доповнення 
до третього варіанту від деяких експертів було запропоновано підвищення 
вартості річної сплати ліцензії на оптову торгівлю з 500.000грн до 3-5 млн грн. 
у зв’язку з тим, що деяка частка оптовиків використовує ліцензію не за прямим 
призначенням, а як частину незаконних схем [5]. На жаль змін у цих напрямках 
не було прийнято владою. 

Таким чином, введення роздрібного акцизу, як додаткового джерела 
надходження до місцевих бюджетів у рамках бюджетної децентралізації має як 
позитивні так і негативні наслідки, які можна побачити на період 2015-2018 та 
на початку 2019р. Україна йде шляхом інтеграції у світовий економічний 
простір, тому потрібно привести податкове законодавство до норм ЄС шляхом 
адаптації. Потрібно привести податкову політику до стану недопущення 
розбалансованості місцевих бюджетів. У зв’язку з приходом нової влади, яка 
почала активне реформування України, рекомендується повторно звернутися до 
уповноважених органів державної влади з пропозиціями і рекомендаціями, 
щодо покращення системи роздрібного акцизу, яка вирішить проблему з 
наповненням місцевих бюджетів та виведе з тіні незаконну реалізацію 
підакцизних товарів. 



Науково-практична інтернет-конференція 
 «Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку» 

  

 
29 

 

Література 
1. Цензор.нет сайт: URL:http: 

www.censor.net.ua/resonance/3015425/pochemu_rastet_kolichestvo  
_nelegalnyh_zapravok 

2. Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах сайт: URL:http: 
www.rating.zone/rozdribnyj-aktsyz-mali-problemy-velykoho-masshtabu 

3. Асоціація міст України сайт: URL:http:www.auc.org.ua/novyna/golova-
amu-vklychko-zvernuvsya-do-premyer-ministra-shchodo-nedopushchennya-
skasuvannya 

4. Асоціація міст України сайт: URL:http:www.auc.org.ua/novyna/ne-
mozhna-dopustyty-skasuvannya-akcyznogo-podatku-bez-dostatnoyi-kompensaciyi-
vtrat-miscevym  

5. Цензор.нетсайт: URL:http: www.censor.net.ua/blogs/3145287/rozdri bniyi 
_aktsiz_tochka_ nepovernennya_dosyagnuta  
  



Одеса, 27-28листопада 2019 р. 
  

 

30 
 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО 
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Е.О. Коева, магистр 

Одесский национальный политехнический университет 
 

Одной из характерных особенностей современной экономики является 
интенсивное развитие интеграционных процессов. Поэтому представляются 
актуальными задачи исследования данных процессов, в том числе на основе 
применения экономико-математических методов и моделей. 

В большинстве научных публикациях, посвященных математическому 
моделированию объединения экономических систем (например, [1, 3, 5] и др.), 
основное внимание уделяется вопросам оценки тех или иных результатов 
такого объединения (главным образом экономических эффектов и показателей 
эффективности). При этом альтернативные способы интеграции 
рассматриваемых систем не анализируются. В свою очередь, в статье [2] 
представлено математическое описание некоторых гипотетических механизмов 
объединения экономических систем и проводится их экономико-
математическое исследование. Однако задача выбора из указанных наилучшего 
в некотором смысле экономического механизма интеграции систем не 
рассматривается. Соответственно целью настоящей работы является описание и 
демонстрация одного из возможных подходов к решению задачи 
рационального выбора механизмов объединения экономических систем. 

Следуя [2] будем использовать для описания процессов функционирования 
экономической системы, полученной в результате объединения двух систем 
посредством некоторого механизма интеграции, модель экономической 
динамики Солоу в форме 
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где )(),( 21 tKtK  - величины производственных фондов объединяемых 
экономических систем, 

21 ,  - коэффициенты их выбытия; )(),( 21 tPtP - объемы 
производства рассматриваемых систем (задаются производственными 
функциями Кобба-Дугласа), 21 , ss  - параметры, определяющие долю 
произведенного продукта, направляемого на прирост и компенсацию выбытия 
производственных фондов. 

В модели (1) полагается, что содержанием механизма интеграции 
рассматриваемых двух экономик является перераспределение их суммарного 
продукта, направляемого на развитие анализируемых экономических систем. 
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Конкретный способ указанного перераспределения (интерпретируемый как 
соответствующий механизм объединения систем) задается в модели с помощью 
множителя )(tA . Рассматривались виды )(tA , которые отражают следующие 
механизмы распределения всего производимого продукта: 

)(1 tA  - пропорционально исходным величинам производственных фондов 
объединяемых систем )0(),0( 21 KK ; 

2)(tA - пропорционально текущим значениям величин производственных 
фондов )(),( 21 tKtK ; 

)(3 tA  - пропорционально исходным величинам продукции, производимой 
рассматриваемыми экономическими системами )0(),0( 21 PP ; 

)(4 tA  - пропорционально текущим величинам производимой продукции
)(),( 21 tPtP ; 

)(5 tA  - пропорционально значениям коэффициентов эластичности выпуск 
по производственным фондам, используемых в рассматриваемых моделях 
производственных функций (параметры 

21,  функций Кобба-Дугласа для 
соответствующих экономик). 

В работе [2] показано, что результаты функционирования объединенной 
экономической системы определяющим образом зависят не только от 
применяемого механизма интеграции экономик, но и от характеристик этих 
экономик. Относительно небольшие изменения параметров экономических 
систем могут приводить к кардинальному изменению первоначальных 
результатов их объединения, а именно – интеграция экономик на основе 
использования выбранного механизма объединения становится 
нецелесообразной. 

Учитывая сказанное, для рационального выбора механизма объединения 
экономических систем в рамках приведенной модели будем рассматривать 
подход, суть которого состоит в построении своеобразных карт анализируемых 
механизмов интеграции. На этих картах отражаются области изменения 
значений параметров анализируемых систем, в которых наилучшим является 
некоторый механизм объединения (области однотипного поведения модели [4, 
c. 282-298]). 

Для построения таких карт необходимо в каждой точке рассматриваемых 
диапазонов изменения выбранных параметров объединяемых экономических 
систем смоделировать их развитие (посредством решения системы 
дифференциальных уравнений (1)) при каждом механизме их интеграции )(tA . 
По результатам такого моделирования выбирается наилучший способ 
объединения экономик с заданными параметрами. Этот механизм для данных 
значений параметров должен быть представлен на карте. 

В качестве примера реализации данного подхода на рис. 1 приведена 
карта оптимальных механизмов объединения некоторой конкретной 
экономической системы с экономиками, параметры эластичность выпуска по 
производственным фондам   и коэффициент выбытия   которых варьируется в 
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диапазоне ]1,0[  с шагом 0.1. Критерием выбора механизма объединения при 
этом являлся максимум производства объединенной экономической системы на 
конечный момент анализируемого периода. Числаi в ячейках данной карты 
отвечают наилучшему механизму объединения )(tAi

 рассматриваемой системы с 
экономикой, которая имеет соответствующие значения параметров   и  . 

  

 
 

Рис. 1. Карта оптимальных механизмов объединения двух экономических 
систем 

 
Карта рис.1 позволяет наглядно представить области значений 

параметров экономической системы, для которых преимущественным является 
тот или иной механизм объединения.  

Например, можно видеть, что при низких значениях коэффициента 
эластичности   и высоких коэффициента выбытия производственных фондов   
в значительной области их изменения наилучшим механизмом интеграции 
является )(5 tA . Если же параметр экономики   принимает низкие значения из 
выделенного диапазона, а   высокие, то для соответствующей области, 
представленной на карте, необходимо использовать механизм )(4 tA . Также 
можно заметить что механизм объединения )(3 tA  целесообразно применять 
только при единичных сочетаниях параметров экономической системы   и  . 
При этом естественно возникает вопрос устойчивости решения об 
использования данного механизма при небольших изменениях значений 
указанных параметров. Анализируя карту, можно сделать выводы и о наиболее 
востребованных способах интеграции экономических систем, в данном случае 
это механизмы )(4 tA  и )(5 tA . 

Были построены и другие подобные карты, отражающие процессы 
трансформации областей оптимальных механизмов объединения 
экономических систем под воздействием различных внутренних и внешних 
(например, научно-технического прогресса) факторов, анализ которых 
углубляет представления о результатах реализации процессов интеграции 
экономик, их эволюции под влиянием различных воздействий. 

Таким образом, предложен подход к решению задачи рационального 
выбора механизма объединения экономических систем, который за счет 
широкой визуализации возможных результатов и перспектив такого выбора 
позволяет повысить его обоснованность и надежность. Дальнейшее развитие 

gam1
1 5 5 5 1 4 4 4 4 4 2 2

0,9 5 5 5 1 4 4 4 4 4 2 2
0,8 5 5 5 1 4 4 4 4 4 4 2
0,7 5 5 5 1 1 4 4 4 4 4 2
0,6 5 5 5 1 1 1 4 4 1 3 3
0,5 5 5 5 1 1 1 1 3 5 5 5
0,4 5 2 2 1 1 1 4 5 5 5 5
0,3 5 5 5 1 3 5 5 5 4 4 4
0,2 5 5 3 4 4 2 2 4 4 4 4
0,1 3 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4
0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 alp1
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данного подхода может быть связано с постановкой и решением задач 
количественной оценки устойчивости областей карты и выбора способа 
интеграции экономик с учетом данного фактора, других внутренних и внешних 
факторов функционирования отдельных экономических систем и их 
объединения, расширением множества возможных механизмов интеграции 
систем и т.п. 
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В сучасних ринкових умовах головною метою діяльності підприємства є 
досягнення конкурентних переваг в довгостроковому періоді, які нададуть 
високу норму прибутку та стабільне економічне зростання. З приводу 
забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства 
актуальним стає утримання наявних ринкових позицій та пошук нових 
можливостей, що сприятиме розширенню ринків збуту та зростанню 
економічної ефективності. 

В зарубіжній економічній літературі існує цілий ряд концепцій, які 
обґрунтовують конкурентні стратегії підприємства, характеризують чинники, 
які знаходяться в основі формування стійкої конкурентної позиції підприємства 
на ринку, визначають методи, інструменти, механізми, за допомогою яких 
підприємства досягають конкурентних переваг на ринку [1,2]. 

Конкурентоспроможність підприємства – відносна категорія, яка 
відображає відмінності розвитку даного підприємства від конкурента як за 
ступенем задоволення своєю продукцією суспільної потреби, так і за 
ефективністю виробничо-господарської діяльності. Ю.Б. Іванов вважає, що це 
спроможність виробничо-економічних систем змінювати траєкторію розвитку в 
процесі адаптації до змін у зовнішньому середовищі з метою збереження, 
розвитку існуючих чи створення нових конкурентних переваг [3]. У зв’язку з 
цим особливого значення набуває вплив різних чинників на забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства.  

Факторами конкурентоспроможності є ті чи інші причини, що частково 
впливають на рівень та характер конкурентоспроможності підприємства, або ж 
повністю визначають його. Якщо раніше конкурентоспроможність значною 
мірою залежала від наявності у підприємства трьох основних факторів 
виробництва – природних ресурсів, трудових ресурсів та капіталу – то розвиток 
виробництва, технічний прогрес і сучасні процеси глобалізації зумовлюють 
появу нових факторів конкурентоспроможності і, як наслідок, нагальну потребу 
в їх вивченні та систематизації [4]. 

Слід відмітити, що переважна більшість вчених здійснює поділ таких 
факторів саме за критерієм середовища – на фактори внутрішнього та 
зовнішнього середовища. Під зовнішніми факторами розуміють сукупність 
суб’єктів господарювання, економічних, суспільних і природних умов, 
національних і міждержавних інституціональних структур та інших зовнішніх 
умов і чинників, що діють у глобальному оточенні та здійснюють вплив або 
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можуть вплинути на функціонування підприємства.Внутрішні фактори – це 
контрольовані чинники діяльності підприємства. Аналіз внутрішніх факторів 
впливу тісно пов’язаний з аналізом господарської діяльності підприємства [6]. 

У сукупності чинників, що впливають на конкурентоспроможність 
підприємства, обумовлюють зміни на підприємстві, можна виділити кілька груп 
(табл.) [5]. 
ТаблицяОсновні групи елементів і чинників зовнішнього середовища, що 
мають вплив на конкурентоспроможність підприємств  

Елементи 
зовнішнього 
середовища 

Чинники, що сприяють розвитку 
конкурентоспроможності 

Чинники, що стримують 
конкурентоспроможність 

Державне 
регулювання 
економіки 

підтримка інноваційних 
процесів; наявність стандартів 
на продукцію; державний 
контроль за доброякісністю і 
безпекою продукції; закони про 
охорону власності, реєстрація 
ТМ 

митні обмеження по 
імпортній продукції; 
регулювання ціноутворення; 
ліцензування видів діяльності 

Ресурсний 
потенціал 

забезпеченість економіки 
власними природними 
ресурсами 

рівень негативного 
екологічного навантаження 

Трудові 
ресурси 

освітній рівень населення; 
чисельність населення; високий 
рівень заробітної плати 

вікова структура населення; 
вартість робочої сили; рівень 
завантаження трудових 
ресурсів; міграція робочої 
сили 

Ринкова 
інфраструктура

високий технічний рівень 
інформаційних комунікацій; 
розгалуженість і насиченість 
транспорту; стан банківського і 
страхового обслуговування та 
ін. 

рівень розвитку 
спеціалізованих 
посередницьких організацій; 
наявність фінансових 
організацій 

Виробнича 
база 

вартість основних виробничих 
фондів; обсяг капіталовкладень 
в оновлення основного капіталу 

рівень зносу основних 
фондів; питома вага активної 
частини основних фондів 

 
Згідно з японською моделлю конкурентоспроможності, на першому рівні 

ієрархії формується частка компанії на ринку, яка визначається так залежністю: 
зміни частки компанії на ринку у поточному періоді порівняно з попереднім 
періодом; порівняльною якістю товарів; відносною ціною товарів; фактором, 
що враховує просування продукції на ринок; фактором, що враховує 
потужність збутової мережі компанії [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  
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Х. А. Фасхієв при формуванні переліку факторів впливу на рівень 
конкурентоспроможності підприємств, акцентував увагу на чинниках 
внутрішнього середовища (рис. 1) [8]. 

 

 
Рисунок 1  Схема показників, що визначають рівень конкурентоспроможності 

підприємства [8] 
 
Приведений підхід має деякі недоліки, а саме: слабо виражена 

систематизація наведених показників; для багатьох параметрів не пропонується 
кількісний показник оцінки. Доцільно розширити пропонований перелік 
факторами впливу зовнішнього середовища для комплексної оцінки 
конкурентоспроможності підприємства. Слід також зазначити, що у процесі 
розробки та впровадження стратегії конкурентоспроможності підприємство 
може активно впливати на внутрішні фактори; разом з цим вплив на зовнішні 
фактори є максимально обмеженим. Отже, підприємству доцільно зосередитися 
на внутрішніх факторах конкурентоспроможності, на які воно має без-
посередній вплив; але поряд з цим, з метою подальшої розробки ефективних 
стратегій підвищення конкурентоспроможності, необхідно також правильно 
ідентифікувати існуючі зовнішні фактори та визначити шляхи вчасного 
реагування на результати їхнього впливу на поточний рівень 
конкурентоспроможності підприємства (тобто зайняти попереджальну, 
вичікувальну або оборонну позицію). 

 
 
 

Показники, що визначають рівень 
конкурентноспроможності підприємств 

Економічний 
потенціал і 

ефективність 
діяльності 

Рівень 
управління 

Виробничий і 
збутовий 
потенціал 

Активи, основний 
капітал, власний і 

позиковий капітал, 
обсяг продажу, частка 

ринку, прибуток 

Організація і напрямок 
наукових досліджень, 

щорічні витрати на 
НДКР, число патентів на 

винагороди 

Науково-
дослідний 
потенціал 

Форми організації та досвід 
функціонування елементів 

господарського механізму з 
позиції нововведень і 

відповідальності 

Платоспроможність, 
кредитоспроможність, 

структура капіталу 

Фінансове 
середовище 

Наявність сировинної бази, 
виробничі і збутові потужності, 

обсяг і напрями капіталовкладень, 
що визначають виробничу 

політику та ін. 

Репутація підприємства, його 
ринкова стратегія, інноваційна 

діяльність 

Стан та кваліфікація трудових 
ресурсів 
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Особливості сучасного періоду складаються в зміні умов господарської 

діяльності. Продовжує здійснюватися перехід української економіки до 
ринкових відносин, швидко переміняються економічні умови. Сучасні нові 
технологічні засоби, програмні продукти, розвиток електронних, 
комунікаційних мереж зумовлюють потребу аналізу стану інформатизації 
бізнес-процесів в Україні й визначення її подальших перспектив і тенденцій 
розвитку в контексті впровадження та використання інформаційно-
комунікаційних технологій в діяльності підприємств.  

Інформаційні технології бізнес-процесів стали швидкісними 
віртуальними апаратами з вирішення різного роду питань. Використовуючи ІТ-
технології, сучасний бізнес має можливість збільшити свою 
конкурентоспроможність. Для ефективного функціонування підприємства 
необхідно створити таку інформаційну систему, яка б була здатна протягом 
тривалого часу задовольняти комплексні потреби підприємства. 

Впровадження нових технологій вимагає прийняття цілого комплексу 
заходів, спрямованих на модернізацію (реінжиніринг) або інжиніринг бізнес-
процесів, або формування нової моделі та філософії ведення бізнесу, та 
впровадження нової інформаційної системи на підприємстві [1].  

Бізнес-середовище ставить перед інформаційними системами безліч 
нових завдань по управлінню підприємством. Від проектування майбутнього 
виробу, аналізу ринку збиту, розрахування виробничих потужностей до 
урахуванням вимог замовника до гарантійного i сервісного обслуговування. 
Таки системи належать до класу CSRP (Customer Synchronized Resource 
Рlаnning) та містять повний цикл бізнес-технології. CSRP установлює модель 
виробничої й торговельної діяльності підприємства, засновану на поточній 
інформації про покупця. Цільова функція визначається плануванням від потреб 
підприємства до планування від замовлень покупців. Вона ґрунтується на 
оперативній інформації, отриманої від відділів, що працюють безпосередньо з 
покупцем. У цей час концепція CSRP є сучасним стандартом розподілених і 
відкритих корпоративних і розподілених систем [2]. 

Починаючи з 90-х років XX ст. на вітчизняних підприємствах 
здійснюються спроби впровадження інтегрованих інформаційних систем та ІТ 
для автоматизації управлінських процесів підприємством. Першими спробами 
комплексного управління були ERP (системи Enterprise Resources Planning - 
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планування ресурсів підприємства). Сучасні системи ERP, інтегрують в собі 
крупні підсистеми: управління фінансами, управління матеріальними потоками 
MRP, управління виробництвом MPS (Master Production Schedule), управління 
проектами, управління сервісним обслуговуванням, управління якістю, систему 
управління поповненням запасів PDS (Pond-Draining System, SIC – Statistical 
Inventory Control), управління персоналом, системи автоматизації проектно-
конструкторської діяльності та технологічної підготовки виробництва – 
(САПР/АСТПП – CAD/CAM/CAE/PDM) [3]. Останній із стандартів, 
інтегрований в системи ERP-ІІ, це СSRР (Сustоmеr Sуnсhrоnizеd Rеsоurсе 
Рlаnning) – планування ресурсів, синхронізоване з покупцями, охоплює ще й 
відносини з клієнтами.  

Системи класу CRM (Customer Relationship Management) – засновані на 
використанні передових управлінських і інформаційних технологій, за 
допомогою яких компанія збирає інформацію про своїх клієнтів на всіх стадіях 
його життєвого циклу (залучення, утримання, лояльність), витягає з її знання й 
використає ці знання в інтересах свого бізнесу шляхом вибудовування 
взаємовигідних відносин з ними [4]. 

Використання концепції бізнес-процесного управління та підвищенні 
ефективності економічної діяльності підприємства вимагає застосування 
інформаційних технологій: BPR і ERP.  

ERP-система виконує функції бізнес-планування і прогнозування; 
планування продажу та виготовлення продукції; планування проектів і програм; 
управління попитом; управління витратами. BPR-системи, це аналітична 
система, яка дозволяє менеджерам мати персоніфікований (тобто враховує 
персональний внесок у процесі управління) погляд на стан бізнесу.  
Реінжиніринг бізнес-процесів (Business Process Reengineering, BPR) потрібен 
для підвищення рентабельності та прибутку бізнесу [5].  

Незважаючи на те, що процеси інформатизації бізнесу тривають понад 30 
років, ще залишається безліч проблем вибору, впровадження та експлуатації як 
складних інформаційних систем так і окремих ІТ. По перше це проблема 
застарілості існуючих на підприємства ІС, внаслідок чого вони не спроможні 
виконувати свої функції ефективно, та не дають змогу інтегрувати сучасні ІТ-
модулі. 

Також до проблем впровадження ІТ відносять неформалізованість і 
хаотичність внутрішніх принципів управління підприємством, що призводить 
до невизначеності завдань інформаційного забезпечення. З одного боку, існує 
велика кількість пропозицій щодо розробки і впровадження інформаційних 
систем, а з іншого боку – практично відсутній досвід їх успішної реалізації. 

Більшість підприємців не розуміють як узгодити стратегічні цілі 
підприємства з можливостями використання інформаційних технологій. Часто 
інформаційну систему підприємства не модернізують, не включають в 
стратегію розвитку, використовуючи застарілий функціонал. Структура 
інформаційної системи може змінюватися під впливом зовнішнього 
середовища та інноваційного розвитку підприємства. 
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Сучасні інформаційні системи здатні оцінювати конкурентне середовище, 
враховувати всі важливі для підприємства макроекономічні та інституційні 
чинники ринку, вимірювати, оцінювати і прогнозувати конкуренцію в галузі, 
технологічне відставання, потреби клієнтів і замовників.  

Проведений аналіз вибору, впровадження та використання ІТ в діяльності 
підприємств, виявив низку проблем використання ІТ та специфіку їх 
застосування. Основними шляхами вирішення зазначених проблем повинні 
бути наступні: зміна традиційної застарілої інформаційної системи на 
підприємстві; переконання керівництва в необхідності інвестування в сучасні 
ІТ-системи управління стратегічним потенціалом підприємства, шляхом 
економічного обґрунтування їх доцільності; чітка визначеність стратегічних 
цілей та завдань ІТ-системи підприємства; розробка ефективної системи 
управління стратегічним потенціалом підприємства. 
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Стрімке зростання інформаційних потоків в будь-якій сфері діяльності 

призводить до накопичування на підприємстві великих масивів інформації, які 
при оцінці рівня конкурентоспроможності підприємства треба 
відфільтрувати, проранжувати та проаналізувати. Також більшість 
показників аналізується у динаміці й тут звичайно не обійтися без 
інформаційних технологій, які можуть обробити велику кількість даних, 
різних по своїй структурі та місцю збереження. 

В руслі тотальної глобалізації ринків та економіки в цілому майже кожне 
підприємство має потребу в оцінці своєї конкурентоспроможності. Оцінка 
поточного рівня конкурентоспроможності підприємства, його співвідношення 
та порівняння з головними конкурентами – сьогодні це не примха великих 
підприємств, це щоденна потреба кожного підприємства.  

Вітчизняна та зарубіжна практика має велике різноманіття методів та 
методик визначення поточного рівня конкурентоспроможності підприємства. 
Кожна з них має свої недоліки та переваги. Наприклад, для малих підприємств 
та для стартапів досить всім відомого та любимого SWOT-аналізу. Але якщо 
річ йде про більш обґрунтовані розрахунки, то тут існують півні проблеми. 

В еру всебічної інформатизації та підвищення значення інформаційних 
технологій не тільки у повсякденному житті, а й у виробничої діяльності 
підприємств, забезпечує зростання економічного розвитку загалом та ІТ-
індустрії як виробничого ланцюга зокрема. Така модернізація промисловості 
сприяє появі нових товарів та послуг на вітчизняному ринку, оздоровленню 
економіки та підвищенню її конкурентоспроможності [1]. Застосування 
інформаційних технологій у виробничій діяльності підприємств сприяє 
підвищенню її інтелектуальної складової, а це у свою чергу ставить питання 
підготовки відповідних фахівців, здатних до інноваційного та інтелектуального 
виробництва [2]. 

Для розрахунку поточного рівня конкурентоспроможності підприємства 
потрібно аналізувати багато різних показників та факторів в динаміці. Таким 
чином виникає проблема структуризації, обробки й зберігання великих масивів 
інформації. Нерідко показники, що потрібно аналізувати, мають різну природу, 
джерела формування, структуру та властивості. Використання різнорідних 
джерел інформації потребує інтеграції даних, що зберігаються в гетерогенних 
баз даних, з врахуванням ступеню їх розрізненості. Така інтеграція потребує 
певної інформаційної технології та сучасних методів об’єднання й обробки 
даних.  

В даний час існує ряд підходів, які дозволяють інтегрувати гетерогенні 
баз даних. З них слід відмітити інформаційну технологію інтеграції 
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гетерогенних баз даних, в якій використовується об’єднання моделей 
предметних областей, що в свою чергу наддає змогу оперативно обробляти 
неузгоджені та семантично неоднорідні гетерогенні дані в базах даних [3, 4]. 
Розроблений метод об’єднання інтеграційних моделей окремих предметних 
галузей, який базується на попарному зіставленні інтеграційних моделей 
об’єктів предметних галузей на основі значень їх типізованих суттєвих 
властивостей з врахуванням узгоджених рангових оцінок об’єктів та обраного 
сценарію об’єднання, максимально знижує суб’єктивність аналізу даних при їх 
об’єднанні, що в свою чергу підвищує достовірність та об’єктивність прийняття 
управлінських рішень на підприємстві. 

Динамічний розвиток інформаційних технологій призвело до потрібності 
використанню при оцінці конкурентоспроможності підприємства методів 
інтелектуального аналізу даних та їх автоматизації. Данні методи є ефективний 
засіб отримання додаткових знань з предметної галузі, в якій працює 
підприємство і має приймати зважені та обґрунтовані рішення з урахуванням 
великої вибірки інформаційно-аналітичних даних та чинників впливу.  

Серед методів прогнозування конкурентоспроможності підприємства 
найбільш поширеними є статистичні методи оцінки, а саме застосовують метод 
регресії (лінійну та нелінійну), метод кластерного аналізу, методи нечіткої 
логіки та дерева рішень, нейронечіткі моделі, нейронні мережі, методи 
інтегральної оцінки (ранжування, рейтингування, таксономічний аналіз) тощо.   

Як правило, методи інтелектуального аналізу даних ґрунтуються на 
математико-статистичному апарату аналізу даних. Комплексне їх застосування 
сприяло розвитку різноманіття технологічних програм, що ґрунтуються на 
гібридних технологіях інтелектуального аналізу даних. 

Інструментарієм для розробки і побудови математичної моделі 
конкурентоспроможності підприємства може служити застосування 
математичного моделювання, що дозволяє виявити особливості 
функціонування економічного об'єкта і на основі цього передбачити майбутню 
поведінку об'єкта при зміні будь-яких параметрів.  

На сьогоднішній день існує багато універсальних програм обробки і 
аналізу статистичної інформації. Однією з найбільш поширених і популярних 
систем математичних розрахунків є середовище MATLAB. За допомогою 
MATLAB можна аналізувати дані, розробляти алгоритми, створювати моделі і 
додатки. Авторами вже проводилися дослідження щодо оцінки 
конкурентоспроможності підприємства в середовищі MATLAB [5]. MATLAB 
надає інструменти для отримання, аналізу та візуалізації даних, що дозволяють 
досліджувати проблему швидше, ніж це можливо за допомогою електронних 
таблиць або традиційних мов програмування. Також є можливість 
документувати результати у вигляді 2D та 3D графіків, звітів, а також функції 
об'ємної візуалізації.  

Популярним засобом інтелектуального аналізу даних є Data Mining. Як 
вже зазначалося раніше в сучасних умовах діяльності підприємствами 
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накопичується великий об’єм інформації, що постійно збільшується. Таким 
чином постає проблема їх обробки та витяг корисної інформації. Data Mining це 
автоматизований процес фільтрування та аналізу значного обсягу даних з 
метою підбору інформації у контексті вирішення задачі. Для сегментації даних 
і оцінки ймовірності подальших подій використовуються складні математичні 
алгоритми. 

Завдання, які вирішуються Data Mining [6]: 
1. Класифікація - віднесення вхідного вектору (об'єкта, події, 

спостереження) до одного з заздалегідь відомих класів. 
2. Кластеризація - поділ множини вхідних векторів на групи (кластери) за 

ступенем «схожості» один на одного. 
3. Скорочення опису - для візуалізації даних, спрощення рахунку та 

інтерпретації, стиснення обсягів інформації, що збирається і зберігається. 
4. Послідовність або послідовна асоціація - дає можливість знайти часові 

закономірності між транзакціями. Завдання послідовності подібне до асоціації, 
але її метою є встановлення закономірностей між подіями, пов'язаними за 
часом, тобто послідовність визначається високою ймовірністю ланцюжка 
пов'язаних за часом подій. 

5. Оцінювання - зводиться до прогнозу безперервних значень ознак. 
6. Асоціація - знаходять закономірності між пов'язаними подіями у наборі 

даних..  
7. Прогнозування - знаходження майбутніх станів об'єкта на підставі 

попередніх станів (історичних даних). 
8. Аналіз відхилень - наприклад, виявлення нетиповою мережевої 

активності дозволяє виявити шкідливі програми. 
9. Візуалізація даних - створюється графічний образ аналізованих даних. 

Для вирішення задач візуалізації використовуються графічні методи, що 
показують наявність закономірностей в даних. 

10. Підбивання підсумків - опис конкретних груп об'єктів за допомогою 
аналізованого набору даних. 

Можливості популярної системи STATISICA дозволяють легко 
інтегрувати технології аналізу даних і Data Mining в корпоративну аналітичну 
систему для створення інтелектуальних систем моніторингу, скорингу і т.д. 
STATISTICA Data Miner включає загальні реалізації дерев, класифікації і 
регресії, автоматизований пошук нейронних мереж, метод машинного навчання 
на опорних векторах, різні методи кластерного аналізу, мережі Кохонена, метод 
приватних найменших квадратів PLS, узагальнені лінійні моделі, алгоритми 
аналізу послідовностей, асоціацій і зв'язків для транзакцій БД. Різноманіття цих 
методів можна використовувати для автоматичної оцінки конкурентних 
моделей та для обчислення середнього прогнозу всіх моделей. STATISTICA 
Data Miner має здатність обробляти одночасно кілька потоків даних в єдиному 
процесі; об'єднувати, вирівнювати, агрегувати дані [7]. 

Таким чином, розвиток інформаційних технологій та їх використання в 
задачах оцінки та прогнозування конкурентоспроможності підприємств на 
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перше місце вивів методи інтелектуального аналізу даних, потіснивши 
традиційні математико-статистичні підходи. Інтелектуальний аналіз даних це 
автоматизовані методи обробки великого обсягу інформації за допомогою 
спеціальних технологій та алгоритмів. Сьогодні на ринку програмного 
забезпечення існує ряд інтелектуалізованих інформаційних систем, які 
спрямовані на підтримку управлінських рішень.  В таких системах закладені 
спеціальні алгоритми прогнозування та планування господарської діяльності 
підприємства, які використовуються для оцінки рівня конкурентоспроможності. 
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Сучасний ринок інформаційних технологій представлений широким 

спектром компаній різноманітних напрямків, серед яких інтернет-провайдери, 
IP-провайдери, хостинг-провайдери, розробники спеціалізованого програмного 
забезпечення (для банків, страхових компаній, виробничих підприємств) та ін. 
[1,2]. 

До основних характеристик ІТ-галузі можна віднести: високі зарплати, 
творчата інтелектуальна робота працівників, нестача досвідчених ІТ-
спеціалістів та ін.[3]. 

Відносно підходів до ведення бізнесу ІТ-компанії можна розподілити на 
такі категорії: компанії-розробники замовних програмних продуктів; компанії-
розробники коробкових програмних продуктів; компанії, що займаються 
локалізацією іноземних товарів під особливості місцевої мови і 
менталітету;компанії, які розробляють індивідуальні інформаційні продукти, 
інформаційні системи для індивідуальних потреб підприємств (банків 
страхових компаній, виробничих підприємств та ін.) [1, 2, 3]. 

За даними УНІАН 85% розробок ІТ-галузі – це аутсорсинг, це робота на 
зовнішні ринки. Тільки 15-20% – це робота на вітчизняний внутрішній ринок. 
Експорт ІТ-послуг в Україні у 2018 році складає приблизно  
4,5 млрд. доларів [4]. 

Українська IT-індустрія розвивається значними темпами та значно 
випереджає середні темпи розвитку у світі. У 2014-2016 рр. темпи зростання 
ринку складали до 10%, в 2017 році ринок виріс вже на близько 18%, у 2018 
році близько 20%. У той же час розвинені світові ринки ростуть не більше ніж 
на 6% в рік. Галузь IT входить в трійку індустрій з найбільшою часткою в ВВП 
країни. Продукція ІТ формує більше 4% ВВП України. За 2017 рік IT-компанії 
принесли в бюджет близько 6,5 млрд. грн., за 2018 рік близько 9-10 млрд. грн. 
На сьогодні в цій галузі задіяно більше 120 тис. фахівців [3, 4]. 

Найбільш перспективними напрямками розвитку галузі, на думку 
експертів, будуть послуги, пов'язані з аутсорсингом і системною інтеграцією, а 
також розвиток «хмарних технологій». 

Більшість підприємств ІТ-галузізареєстровано в Києві (51 %). Значне 
представництво мають також Харків, Дніпро, Львів та Одеса. 

У 2018 офіційна зарплата ІТ-фахівців була на 69% вища, ніж у 
середньому в країні. Середня заробітна плата програмістів в Україні складає 
1500-2000 доларів [5, 6].  

Головними досягненнями та тенденціямирозвитку ІТ-галузі за останні 5 
років є: зростання темпів продажу послуг та програмних продуктів, які 
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виготовляють українські IT компанії перевищують світовий темп в 5 разів; 
підвищення міжнародного рівня українських IT компаній (інвестиції в 
стартапи, укладаються угоди з IT гігантами та ін.); створення IT об’єднань та 
кластерів у містах України та ін. 

До основних загроз розвитку ІТ-технологій в Україні можна 
віднести:відсутність власних системи управління; нестача персоналу необхідної 
кваліфікації; велика конкуренція IT аутсорсингу; ризик втрати клієнтів через 
нездатність швидко адаптуватися до змін технологій, методологій і нових 
стандартів та ін. [7, 8]. 

Тому підприємства ІТ-галузі потребують маркетингових та аналітичних 
досліджень як з використанням статистичних, економіко-математичних 
методів, так і інформаційних технологій імітаційного моделювання. 

Досліджено сучасні підходи і тенденції імітаційного моделювання. Метод 
імітаційного моделювання є інструментом удосконалення управління 
складними економічними системами. За допомогою імітаційних моделей 
розкривається сутність явищ і процесів, які неможливо було розкрити в 
реальному середовищі і на реальних об'єктах. Ринок інформаційних технологій 
дозволяє виявити наступні класи методів формалізації і структуризації в 
сучасних системах комп'ютерного моделювання: дискретне моделювання 
(процесний підхід), динамічне моделювання (моделі і методи системної 
динаміки  системно-динамічний підхід), моделювання індивідуальних об'єктів 
зі своїми правилами поведінки  агентне моделювання [9, 10]. 

Розроблено імітаційну модель на базі системно-динамічного підходу, яка 
описує бізнес-процеси компанії-розробника програмного забезпечення (ПЗ) для 
автоматизації обліку підприємств, банків, страхових компаній та ін. 
Представлена модель імітує процес розробки ПЗ, виявляє вузькі місця в роботі 
ІТ-компанії. Аналіз на базі імітаційної моделі дозволяє скоротити простої 
працівників і прискорити випуск нових версій продуктів компанії, підвищити 
економічну ефективність діяльності ІТ-компанії. 

Імітаційна модель містить процес «Проектування та розробка ПЗ» і аналіз 
ефективності ІТ-підприємства «Операційна діяльність». 

У імітаційній моделі у блоці «Проектування та розробка ПЗ» 
розглядається паралельний випуск таких програмних продуктів (ПЗ): розробки 
продукту для фінансових установ (банків та страхових компаній) та 
корпоративних продуктів (розробка та моделювання бізнес-процесів). У 
процесі розробки цих продуктів паралельно залучаються співробітники відділів 
розробки бібліотек, платформи, відділу тестування. Тобто, програмісти різної 
кваліфікації. В цілому робота підрозділів розробки з випуску ПЗ схожа, тому 
цей блок імітаційної моделі побудовано як єдиний процес випуску ПЗ. 

Виконання будь-якого замовлення в імітаційній моделі складається з 
таких етапів: 1. Стратегічне планування (визначення ресурсів проекту – 
планування та виділення конкретних спеціалістів, які будуть відповідати за 
реалізацію проекту, оцінку необхідного бюджету та ін.). 2. Створення 
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прототипу ПЗ (складання технічного завдання, створення прототипу або макету 
майбутнього ПЗ та ін.). 3. Представлення розробки клієнту (зворотний зв'язок, 
регулювання бюджету проекту та ін.). Клієнт затверджує або відхиляє прототип 
ПЗ. 4.Програмування ПЗ (розробка повнофункціональної версії ПЗ, 
безпосередня розробка та програмування ядра майбутнього програмного 
забезпечення, розробка нових версій платформи, розробка бібліотек, створення 
бази даних, розробка функціональних частин та ін.). 5. Тестування 
(функціональне і нефункціональне тестування, повернення помилок 
розробникам)  пошук та аналіз проблем  виправлення та запуск робочої 
версії ПЗ. Після тестування проводиться оцінка ПЗ клієнтом. 6. Впровадження 
ПЗ (взаємодія з клієнтами, партнерами, податковими органами та іншими 
зовнішніми організаціями під час використання ПЗ, індивідуальне навчання, 
навчання співробітників, документування  надання об'яв та інструкцій по 
роботі з розробленим програмним забезпеченням). 7. Супровід ПЗ після 
впровадження ПЗ. 

У блоці «Операційна діяльність» розраховується прибуток та 
аналізуються основні показники діяльності ІТ-підприємства залежно від цін та 
кількості виконаних замовлень. Дохід ІТ-підприємство отримує, 
колизавершується тестування ПЗ та починається впровадження. Заробітна 
плата залежить від доходу, у середньому складає близько 60-80% від грошових 
резервів ІТ-підприємства. 

Імітаційна модель дозволяє проаналізувати потік виконання замовлень, 
оцінити завантаження працівників, строки виконання замовлень, прибуток ІТ-
підприємства залежно від цін та кількості виконаних замовлень. 

На базі розробленої моделі проведено імітаційні експерименти для 
аналізу діяльності ІТ-підприємства. Отримано такі висновки: найкраще 
завантаження штату співробітників (з 15 програмістів) спостерігається при 
потоці від 6 до 8 замовлень на місяць. Досліджено продуктивність робочої сили 
за допомогою імітаційних експериментів. При збільшенні потоку замовлень на 
10% збільшується виробничий цикл, тобто кількість днів виконання замовлення 
зростає на 10-20 днів. При збільшенні рівня замовлень спеціалістів можна 
наймати на ринку фріланс-послуг. Для роботодавця у цьому випадку є деякі 
переваги: можливість платити тільки за виконану роботу, можливість залучати 
фахівців більш високого класу з різних регіонів, а не обмежуватися штатними 
фахівцями зі свого регіону, можливість заощадити на дорогому робочому місці 
в офісі, відсутність необхідності надавати соціальні гарантії, оплачувати 
відпускні та лікарняні та ін. 

Основними показниками ефективності ІТ-підприємства є: (рівень потоку 
замовлень, доходів і витрат, прибуток, рівень оплати праці). У досліджуваного 
ІТ-підприємства є можливість збільшити фонд оплати праці на 10%, при цьому 
чистий прибуток зменшується на 5-7%. Прибуток ІТ-підприємства залежить від 
потоку замовлень. При підвищенні потоку замовлень на 10% чистий прибуток 
підприємства збільшується від 3% до 5%. ІТ підприємство буде фінансово 
стійким у разі стабільного потоку замовлень (від 6 до 12 на місяць). Результати 
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експериментів показують, що при такій кількості замовлень спостерігається 
постійне перевищення доходів над витратами за весь період моделювання. 
Рентабельність виробництва програмних продуктів буде дорівнювати 4-5%. 
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Тема дослідження є актуальною.Головною ланкою фінансових ресурсів 
країни є бюджет, який використовується державою як один з основних 
інструментів регулювання соціальних процесів [1].Створення 
децентралізованої моделі організації влади, спроможної ефективно впливати на 
процеси соціально-економічного розвитку територій, є головною метою 
реформування системи державного управління та місцевого самоврядування 
[2]. 

Дослідженням проблеми теорії та практики фінансового забезпечення 
соціальної сфери займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як В. 
Андрущенко, У. Беверидж, І. Бентам, А. Бойко, В. Бурда, С. Буковинський, Дж. 
Б’юкенен, А. Вагнер, О. Василик, О. Величко, В. Геєць, Л. Ерхард, В. Козак, В. 
Кравченко, Є. Красняков, А. Мюллер-Армак, В. Опарін, А. Пігу, Н. Пігуль, Д. 
Полозенко, А. Поддєрьогін, Д. Роулс, В. М. Фрідман, А. Шеремета та інші. 

Метою роботи є аналіз виконання місцевих бюджетів за 2018 рік. 
Зміни, що відбулись у податковому та бюджетному законодавстві у 

зв’язку із проведенням децентралізації влади в Україні визначили нову 
фінансову основу органів місцевого самоврядування, встановили новий 
розподіл загальнодержавних та місцевих податків. 

Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2018 рік показав, що 
запровадження нових підходів до формування місцевих бюджетів та організація 
міжбюджетних відносин дали позитивні результати. 

За підсумками 2018 року, до загального та спеціального фондів місцевих 
бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів в 
обсязі 263482,1 млн.грн., що становить 105,4 % від затверджених місцевими 
радами планових показників доходів на рік з урахуванням змін. Доходи 
загального фондумісцевих бюджетів збільшилися проти 2017 року на 41433,6 
млн.грн., або 21,5 %. Приріст доходів забезпечено по всіх регіонах України. 
При цьому найбільше зростання зафіксовано у Полтавській – 28,8% 
(+2336,6 млн.грн.), Харківській – 25,4% (+3410,5 млн.грн.), Київській – 24,0 % 
(+2529,2 млн.грн.), Львівській – 23,7 % (+2589,7 млн.грн.), Волинській – на 23,2 
% (+808,8 млн.грн.) областях та м. Києву – на23,3 % (+6975,5 млн. грн.). 
Основними джерелами доходів загального фонду місцевих бюджетів (83,3 
відсотка) є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю 
(у складі податку на нерухоме майно). За підсумками року податку на доходи 
фізичних осіб отримано в сумі 138158,8млн.грн.,що на27506,1 млн. грн., або на 
24,9% більше ніж у 2017 році, єдиного податку – 29564,2млн. грн., приріст 
6175,9млн. грн., або 26,4 %, плати за землю – 27321,1млн.грн., приріст 
936,6 млн. грн., або 3,5 % [3].  
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Зазнала змін структура видатків місцевих бюджетів. Зросла частка 
видатків на виконання самоврядних повноважень, що свідчить про підвищення 
видаткової автономності місцевих бюджетів. Також забезпечено відповідність 
фінансового ресурсу реальним потребам місцевих бюджетів у здійсненні 
видатків на делеговані державою повноваження. Видатки загального фонду 
місцевих бюджетів (без урахування коштів трансфертів, що передаються між 
рівнями місцевих бюджетів) профінансовані у сумі 450987,0млн.грн., що на 
53309,0млн. грн., або на 13,4% більше ніж у 2017 році. У 2018 році 
забезпечувалось виконання усіх зобов’язань щодо перерахування 
міжбюджетних трансфертів. За підсумками року місцевим бюджетам надано 
трансфертів з державного бюджету в сумі 298939,7 млн.грн., у тому числі за 
загальним фондом 285032,7 млн.грн. та за спеціальним фондом13907,0 млн. 
грн. [3]. 

Таким чином можна зробити висновок,щона сучасному етапі відбувається 
перебудова державних фінансів із метою досягнення максимальної 
децентралізації і сприяння якомога швидшому реформуванню місцевого 
самоврядування. 
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Процеси управління на українських підприємствах здійснюються із 

використанням корпоративних інформаційних систем різної складності. Це 
забезпечує автоматизацію бізнес-процесів підприємства та дозволяє 
впроваджувати досить гнучке управління. Інформаційні ресурси враховують 
сучасні напрями розвитку підприємства та економіки країни, оскільки бізнес-
процеси корпоративної інформаційної системи забезпечують оптимальну 
взаємодію різних напрямків діяльності підприємства в рамках єдиного 
інформаційного простору. Завдяки цьому відбувається більш швидкий обмін 
інформацією між усіма процесами діяльності підприємства, структурування 
обміну даними, підвищення ефективності планування і управління 
виробництвом та ресурсами підприємства [1, 5].  

В сучасних умовах ринку підприємства прагнуть підвищити 
конкурентоспроможність, але здійснити це без застосування інформаційних 
технологій на різних стадіях управління не можливо. Автоматизація 
комплексного процесу управління на основі бізнес-процесного підходу 
управління здатна забезпечити підвищення конкурентоспроможності та зайняти 
найбільш вигідну позицію в постійно змінному маркетинговому середовищі з 
урахуванням різноманітних факторів. Саме цим пояснюється актуальність 
вивчення даної теми. 

Проблеми, пов’язані з формуванням та використанням інформаційних 
технологій в управлінні підприємством розглядаються в працях як вітчизняних, 
так і зарубіжних економістів, зокремаІ.О. Белебехи, Ф.Ф. Бутинця, І.І. Каракоза, 
А.Н. Кашаєва, В.К. Савчука та інших учених.  

За останні роки ринок ІТ-технологій в Україні зазнав стрімкого розвитку 
завдяки тому, що ІТ-компанії компанії значно підвищили свій рівень розробок, 
які здатні конкурувати на зарубіжних ринках. Українські компанії успішно 
розробляють програмне забезпечення різного класу для різних галузей 
економіки: від корпоративних інформаційних систем до мобільних додатків. 
Серед національних ІТ-компаній, які конкурують як на українському, так і на 
зарубіжних ринках можна виділити: IT-Enterprise [2], Edin-Docflow [4], InBase 
[3] та інші. 

Розглянемо напрямки діяльності компанії IT-Enterprise. Компанія 
успішно працює на українському ІТ-ринку близько 30 років. Першими 
клієнтами були машинобудівні заводи. За цей час компанія зазнала 
кардинальних змін та проходить успішний період розвитку: індивідуальні 
розробки під кожне підприємство, створення єдиної версії для всіх проектів – 
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система управління ІТ-Підприємство, можливість вибору зручної СУБД для 
клієнтів, випуск нової платформи, старт нового мультикористувацького 
хмарного сервісу SmartTender; старт хмарної ERP-системи Clobbi та інші [2].  

Ця компанія використовує досить різноманітні технології та інновації, 
основні з них [2]: 

MRPII – методологія, котра дозволяє здійснювати детальне планування 
виробництва підприємства, дає можливість планувати потреби підприємства в 
матеріалах та у всіх виробничих ресурсах (матеріали, сировину, комплектуючі, 
обладнання, персонал), вести облік замовлень, здійснювати ефективне 
планування завантаження виробничих потужностей, виробничі витрати, 
планувати випуск готових виробів. 

BPM (англ.business process management, управління бізнес-процесами) – 
концептуальні основи для розробки бізнес-додатків у процесному управлінні 
підприємством. Бізнес-процеси за даною технологією розглядаються як 
специфічні резерви підприємства. Застосування формальних нотацій при 
моделюванні бізнес-процесів забезпечує їх доступність і відкритість. Ця 
концепція дозволяє спланувати діяльність організації відповідно поставленим 
цілям, контролювати виконання потоків робіт менеджерами компанії. 

CRM – система, яка дозволяє повністю автоматизувати роботу з 
клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації 
маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів. 

IT-Enterprise розподіляє розробки за такими напрямами [2]: фінанси – 
попередження касових розривів, прозора аналітика, зниження рівня оборотних 
коштів на 10%; продажі – збільшення обсягів продажів на 60%, підвищення 
охоплення цільової аудиторії на 400%, підвищення контролю за етапами 
процесу продажів; R&D– скорочення циклу підготовки конструкторсько-
технологічної документації від 40% до 60%, скорочення часу на проведення 
змін в документації та доведення її до ключових підрозділів на 40%; закупівлі 
та склад – підвищення оперативності закупівельних процесів на 20%, зниження 
рівня складських запасів на 25%, скорочення матеріальних витрат на 20% при 
своєчасному забезпеченні ТМЦ та ін. 

Галузі бізнесу, для яких IT-Enterprise розробило комплексні рішення: 
приладобудування, електротехнічна промисловість; машинобудування; 
металургія та гірничорудова промисловість; агросектор і харчова 
промисловість; хімія та фармацевтика; фінансові та сервісні компанії; 
будівництво; аерокосмічна промисловість; державні та комунальні установи; 
кабельна промисловість [2]. 

До переваг галузевих рішень компанії IT-Enterprise можна віднести: 
наявність спеціального конструктора бізнес-процесів, який дає змогу 
налаштувати систему під будь-яку галузь, наявність готових рішень, крос-
галузеві кейси в вертикально-інтегрованих холдингах, високі адаптаційні 
можливості під зміни і тренди ринку [2]. 
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Успішними впровадженням ІТ-компанії IT-Enterprise є: 1) впровадження 
ІТ-продукту «Виробництво» на науково-виробничому комплексі 
газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» (випускає складні турбоагрегати), 
який входить до складу державного виробничого холдингу Укроборонпром. 
Продукція компанії НПКГ «Зоря»-«Машпроект» затребувана в усьому світі. 
Впроваджена корпоративна ІТ-система дозволила скоротити терміни 
проектування нових зразків продукції, витрати на їх виробництво, зберегти 
високу якість продукції, наростити обсяги виробництва на 20-30%. ІТ-
системою користуються 3200 працівників заводу; 2) впровадження ІТ-продукту 
«Металургія та гірничорудова промисловість» в компанії «Інтерпайп». 
Компанія входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб, а 
також є третім у світі виробником суцільнокатаних залізничних коліс. 
Продукція компанії постачається в 80 країн світу через мережу торгових офісів, 
розміщених на ключових ринках. В холдингу впроваджена ERP-система IT-
Enterprise та IT-Enterprise.EAM, які замінили існуючі інформаційні системи, 
підвищили ефективність управління обслуговуванням виробничого обладнання 
(в 2 рази), скоротили час аварійних простоїв (на 30%) та витрати на ремонт. ІТ-
системами користуються 2500 працівників заводу; 3) компанія Ferrexpo 
об'єднує кілька підприємств металургійної галузі в регіоні Кременчуцької 
магнітної аномалії. Особливість підприємств Ferrexpo − це територіальна 
віддаленість промислових об'єктів, тому впровадження ІТ-продукту 
«Металургія та гірничорудова промисловість» дозволило скоротити витрати 
авто комплексу, повністю автоматизувати планування робіт з технічного 
обслуговування техніки та в 2 рази скоротити чисельність диспетчерів. ІТ-
системою користуються 1806 працівників заводу; 4) впровадження ІТ-продукту 
«Агросектор і харчова промисловість» для корпорації Roshen. Завдяки 
запровадженню проекту ERP-рішення, вся корпорація Roshen перейшла на 
єдину корпоративну систему. Це дозволило підвищити прозорість і керованість 
бізнесу [2]. 

ІТ-компанія InBASEрозробляє і впроваджує системи електронного 
документообігу (СЕД). Компанія працює на власній високопродуктивній 
платформі UnityBase. Система компанії є блочною, вона складається з модулів. 
Основні функції модулів повністю автоматизують роботу на підприємстві, 
виконують реєстрацію різних видів документів, розпізнавання та сканування 
текстів, паралельного і послідовного узгодження, юридичного підписання 
документів ЕЦП (електронний цифровий підпис) або КЕП (кваліфікований 
електронний підпис), створення шаблонів, нотифікації та контролю життєвого 
циклу документа і роботи з ним [3]. 

Компанія InBASE входить до об’єднання Intecracy Group, одного з 
найкрупніших союзів ІТ-компаній на ринку Східної Європи. InBASE була 
створена на основі іншого великого українського розробника софту – «ЗАТ 
Софтлайн». Рішення цієї компанії працюють в більш ніж 100 установах: банках, 
страхових компаніях, органах державної влади, промислових підприємствах. 
Одними з найвідоміших клієнтів InBASE є міжнародний аеропорт 
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«Київ»(Жуляни) та міністерство юстиції України та ін. Системи електронного 
документообігу, якими займається дана компанія, багато раз отримували різні 
нагороди і ставали переможцями національних та міжнародних конкурсів.  

ІТ-компанія Edin-Docflow розробляє корпоративні інформаційні системи, 
які спеціалізуються на електронному документообігу. Робота цієї компанії – це 
електронне рішення для обміну пакетом е-документів у єдиній гнучкій бізнес-
платформі, яка легко підлаштовується під індивідуальні запити користувача. 

Партнерами Edin-Docflow є провідні національні та міжнародні компанії з 
різних сфер. В компанії працюють банківські установи зі своїми бізнес-
партнерами, страхові компанії зі своїми клієнтами – юридичними особами, 
аудиторські компанії зі своїми В2В-партнерами, усі юридичні та фізичні особи, 
які працюють з пакетом документів. Найвідомішими партнерами компанії є 
«Сільпо», «METINVEST», «Salateria», «Socar», «METRO», «ФОКСТРОТ», 
«OKKO», «ELDORADO», «WATSONS», «МХП», «Coca Cola», «SAMSUMG» 
та інші [4]. 

Корпоративні інформаційні системи дозволяють складати звітність, 
враховуючи всі норми та правила міжнародних стандартів фінансової звітності, 
автоматизувати бухгалтерський документообіг і регулювати грошові потоки. 
Певні модулі ERP-систем підтримують не тільки процес бюджетування, а й 
функції оперативного фінансового планування. Ці засоби являються 
допоміжними. За допомогою використання бізнес-процесів можливо 
оптимізувати контроль та облік на підприємстві, оптимізувати управління при 
територіальному розподілі компанії, зменшити витрати, забезпечити прозорість 
для інвесторів, збільшити частку ринку.  
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СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
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Рух позичкового капіталу в реальному секторі економіки здійснюється в 

різних формах, тобто опосередковується використанням різноманітних 
фінансових інструментів, які через їх кредитну природу одержали назву 
кредитних. 

На думку Н.П. Поляк, кредитні інструменти – це форми забезпечення 
суб’єктів господарювання запозиченими ресурсами для фінансування реальної 
економіки, що реалізуються через механізм кредитного ринку у вигляді 
фінансових документів (специфічних активів). Таке визначення враховує їх 
економічну природу, призначення та кінцеві результати від їх використання для 
всіх учасників ринку [2]. 

До кредитних інструментів більшість економістів, таких як, В. Базилевич, 
О. Барановський, Т. Васильєва, О. Дзюблюк, О. Малахова, Н. Поляк, відносять: 
кредити (банківські та небанківських фінансово-кредитних установ); боргові 
цінні папери; похідні кредитні інструменти. Умовно їх можна поділити на три 
групи, в межах яких виділяються конкретні види інструментів: 

1 група – кредити. Сюди відносяться: банківські кредити (іпотечні, 
проектні, споживчі, комерційні та ін.) і кредити небанківських фінансово-
кредитних установ (кредитних спілок, лізинг, факторинг, комерційне 
кредитування та ін.); 

2 група – боргові цінні папери – це векселі, корпоративні облігації, 
державні облігації, облігації місцевих органів влади); 

3 група – похідні кредитні інструменти, або кредитні деривативи – 
кредитні ноти, кредитні дефолтні свопи. 

Особливо важливою та позитивною є роль комерційного кредиту, який в 
умовах нестачі обігових коштів у господарських суб'єктів для проведення 
взаємних розрахунків може ефективно використовуватися для фінансового 
забезпечення господарських відносин та бути чинником відновлення 
фінансової стабільності товаровиробників.  

Своєрідною формою товарного кредиту єлізинг. Вінвідноситься 
доспецифічної форми фінансування розвитку реальної економіки при якій 
майно передається в користування на умовах строковості, платності, 
повернення.  

Факторинг являє собою купівлю-продаж грошових вимог, належних 
первісному кредитору за товари чи послуги. Факторинг надає його 
користувачам вагомі переваги, пов’язані із управлінням дебіторською 
заборгованістю та контролем грошових потоків підприємства – клієнта 
факторингової компанії [3].  
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Основною перевагою використання похідних кредитних інструментів є 
можливість створення більш ефективних банківських портфелів, з точки зору 
банку як кінцевого користувача, що передбачає скорочення трансакційних 
витрат, а також витрат, пов'язаних з володінням базовим активом.  

В результаті дослідження багатьох праць вчених, на нашу думку, 
основним і найбільш поширеним інструментом кредитного ринку є банківські 
кредити, серед яких найбільше виділяються стандартні та специфічні кредити, 
тому що вони мають більше переваг у зв’язку з індивідуальністю до 
позичальника. Саме тому подальший розвиток економіки залежить від 
ефективності використання таких кредитних інструментів як банківські 
кредити, кредити небанківських фінансово-кредитних установ, комерційні 
кредити, боргові цінні папери та кредитні деривативи. Впровадження цих 
кредитних інструментів забезпечить безперебійне відтворення економіки 
України. 

Отже, на підставі вищеозначеного визначимо роль інструментів 
кредитного ринку у розвитку реального сектору економіки: по-перше, 
інструменти кредитного ринку обслуговують перерозподіл капіталів в 
економіці та відбувається економія витрат грошового обороту; по-друге, 
здійснюється накопичення капіталів шляхом перетворення доданої вартості 
кредитних інструментів на додатковий капітал; по-третє, розширюється маса 
платіжних засобів через збільшення комерційних векселів та банківських 
депозитів та розширюється рефінансування комерційних банків центральним 
банком, а також здійснюється контрольно-стимулюючий вплив на кредиторів 
та позичальників.  
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Розвиток роздрібної торгівлі є надзвичайно важливим для економіки 
держави, оскільки саме вона виступає дзеркалом економічного життя 
держави, відображає якість життя населення, забезпечення його безпеки і 
здоров’я.  

Ефективний розвиток торгівлі, спрямований на досягнення загальної 
мети розвитку України, може стати запорукою досягнення значних 
позитивних ефектів для держави. І, навпаки, неефективний чи недостатньо 
швидкий розвиток торгівлі негативно впливає на ключові показники 
розвитку держави, сприяє підвищенню соціальної напруги у державі.  

Ринкові перетворення в Україні забезпечили високий рівень насичення 
споживчого ринку товарами, тому в сучасних умовах суттєво посилюється 
роль торгівлі у виконанні покладених на неї функцій. Ефективність 
виконання роздрібною торгівлею своїх функцій значною мірою залежить від 
створення сприятливих умов для її розвитку. Поглиблення економічної 
кризи в Україні у 2012-2015 роках суттєво змінило соціально-економічні 
умови функціонування роздрібної торгівлі. Це значно посилило актуальність 
глибокого вивчення сучасних умов розвитку роздрібної торгівлі, оскільки 
таке дослідження є основою для вироблення організаційно-економічного 
механізму подолання кризових явищ у торгівлі. 

Вагомий внесок у дослідження теоретичних і практичних основ 
розвитку торгівлі зробили вітчизняні науковці: О. Азарян, В. Апопій, Л. 
Балабанова, Голошубова, А. Мазаракі, Л. Омелянович, А. Садєков, Н. 
Ситник, Л. Фролова, І. Юрко та ін. Однак проблеми розвитку торгівлі 
розглядалися або в період формування ринкових відносин, або в період 
сталого розвитку. Соціально-економічні ж умови функціонування роздрібної 
торгівлі в кризових умовах розглядалися в них тільки фрагментарно і до 
нинішнього часу залишаються мало вивченими. 

Метою роботи є дослідження соціально-економічних умов розвитку 
роздрібної торгівлі в Україні в умовах значного поглиблення економічної 
кризи, які виступають основою вдосконалення організаційно-економічного 
механізму розвитку роздрібної торгівлі. 

Останніми роками відбуваються складні процеси економічного 
розвитку економіки України, в тому числі і торгівлі. Цеможна пояснити тим, 
що спостерігаються суттєві зміни соціальноекономічних умов розвитку 
торгівлі в Україні. Основні з них представлені на рис. 1. 
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Рис. 1. Соціально-економічні умови розвитку торгівлі в Україні 
 

Глобалізація економіки сприяє проявленню цілком нових 
закономірностей у розвитку світової економіки, посилює взаємозалежність 
національних економік та їх взаємопроникнення і, навпаки, послаблює 
можливості держав щодо формування незалежної економічної політики. 

Процеси глобалізації відчутно проявляються у розвитку роздрібної 
торгівлі в Україні, що мають як позитивні, так і негативні наслідки. 
Насамперед слід зазначити: останніми роками відбувається експансія 
внутрішнього ринку провідними транснаціональними корпораціями. 

Останніми роками роздрібна торгівля України розвивається в умовах 
загострення економічної кризи (починаючи з 2012 р.), яка, до того ж, 
посилилася воєнними діями на сході держави (з 2014 р.). 

Несприятливі умови, що склалися в умовах кризи, призвели до 
суттєвого скорочення темпів розвитку роздрібного товарообороту в Україні. 

 

 
 

Рис. 2. Розвиток роздрібного товарообороту в Україні 
 

Зниження темпів зростання роздрібного товарообороту 
супроводжується сталою тенденцією скорочення торговельної мережі 
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підприємств. Подальший розвиток роздрібної торгівлі в Україні й успішне 
виконання покладених на неї функцій залежить від створення сприятливих 
умов для започаткування і ведення торгового бізнесу, тобто від економічної 
свободи людей. 

Низька економічна свобода, труднощі з веденням бізнесу в Україні та 
їх динаміка призводять до суттєвого скорочення чисельності фізичних 
осібпідприємців, чисельність яких за 2019 р. скоротилася на 412196 осіб, 
переважно за рахунок підприємців, які торгують імпортними товарами. За 
різними оцінками частка таких підприємців сягає 30-35% від їх загальної 
чисельності. Значне подорожчання долара, відсутність банківського 
кредитування, суттєве зменшення “сірого” імпорту призвели до значних 
труднощів закупівель імпортних товарів, зростання цін на них довело 
підприємців до межі виживання і, як наслідок, припинення власної справи. 

Таким чином, останніми роками роздрібна торгівля України 
розвивається в умовах глобалізації економіки, її інтеграції в ЄС, низького 
рівня економічної свободи в державі, поглиблення економічної кризи та 
дерегуляції економіки. Перелічені умови здійснюють як позитивний, так і в 
основному негативний вплив на розвиток торгівлі в умовах поглиблення 
економічної кризи. Відповідно, це вимагає розроблення адекватних заходів 
по кожному з напрямів задля виведення роздрібної торгівлі з кризи. 
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Обґрунтування актуальності роботи. Робота присвячена актуальній 

тематиці  дослідженню особливостей рекламної діяльності у соціальних 
мережах.Стратегічним наміром рекламної та інформаційної діяльності будь-
якого підприємства є посилення своїх позицій позиції на ринку. Від 
ефективності організації рекламної діяльності залежать здатність клієнтів 
дізнавались і пам'ятати про різноманітні послуги та товари, можливість 
ефективно продавати та покупати. Маючи рекламну пропозицію і точно знаючи 
свою цільову аудиторію підприємство може найбільш ефективно визначити 
необхідний для свого бізнесу вид реклами. Реклама повинна бути інтенсивною 
та постійною для того, щоб компанія мала прибуток [1]. Це вимагає розробки 
все нових прийомів організації рекламної діяльності, підвищення якості видів 
реклами, впровадження нових, більш ефективних методів, які базуються на 
наукових підходах, в часності на економіко-математичнм моделювані. 
Необхідним для ефективного керування є залучення гнучкого математичного 
апарату, в якості якого можна запропонувати експертні моделі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які опирається автор. 
Незважаючи на досить велику кількість наукових розробок в області 
моделювання, використання математичного апарату в рішенні проблем 
використання реклами в соціальних мережах до сіх пір залишається без 
належної уваги, що й обумовлює актуальність даного дослідження. 

Формулювання мети роботи –дослідження особливостей рекламної 
діяльності у соціальних мережах. Ставиться завдання виявлення переваг 
інтернет-реклами у соціальних мережах в порівнянні з традиційними видами 
реклами.Для подальшого розвитку реклами в соціальних мережах потрібна 
розробка механізмів їх реалізації на підприємствах, що використовують 
інтернет-рекламу, що і визначило актуальність даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих 
результатів. В умовах інформаційної економіки інтернет-рекламу можна 
вважаті одним з найефектівнішіх відів реклами. Цілі рекламної діяльності будь-
якого підприємства: залучення нових клієнтів до товарів або послуг компанії; 
інформування споживачів, що шукають товар; просування і збут товару. 
Інтернет-реклама як економічне поняття - інструмент для створення і 
підтримки іміджу підприємства, просування товарів або послуг за допомогою 
мережі інтернет, в тому числі і з використанням соціальних мереж. Інтернет-
реклама забезпечує оперативність надання великого обсягу інформації про 
товари чи послуги. Для підприємств, які використовують інтернет-рекламу, 
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з'являються менш затратні способи залучення покупців, розширюються 
можливості аналізу і оцінки отриманої інформації про потенційних клієнтів, 
попит та пропозицію; стають більш ефективними методи проведених 
рекламних компаній.  

Платформи, які володіють максимально можливою інформацією про 
своїх учасників, дозволяючи адресувати рекламу людям, які дійсно зацікавлені 
в даному товарі чи послузі - це соціальні мережі. Тому одним з важливіших 
інструментів інтернет-маркетингу є робота із соціальними мережами. 
Цілеспрямований вплив та вузька спрямованость, яку може надати реклама у 
соціальних мережах дозволяє знизити можливий негативний ефект від реклами. 
Реклама в соціальних мережах володіє також такими важливими перевагами, як 
охоплення великої цільової аудиторії, помірна вартість кліка і унікальні 
можливості таргетування. 

Таргетінгова реклама - це канал просування в соціальних мережах, 
направлений на певну цільову аудиторію за чітко заданими параметрами. Це 
дозволяє виокремити з дуже великої кількості інтернет-користувачів саме той 
сегмент людей, який може зацікавитися конкретними рекламними 
пропозиціями. При спілкуванні із замовником спеціалісти рекламного 
підприємства мають скласти чіткий набір критеріїв, на основі яких соціальна 
мережа повинна відбирати користувачів для показу реклами. Така таргетована 
реклама в соціальних мережах включає текстові та мультимедійні оголошення, 
які демонструються певній групі користувачів соціальної мережі відповідно до 
заздалегідь визначених критеріїв. Ціль таргетингової реклами - точно попасти в 
поле поточних інтересів потенційних клієнтів незалежно від того, перебувають 
вони саме зараз в пошуках цього товару або послуги чи ні. Це дозволяє 
забезпечити якісне відстеження, управління і коригування рекламної кампанії. 
Механізм таргетінгу направлений на те, щоб відбирати тільки ті цільові групи, 
в яких представлена найбільша кількість потенційно зацікавлених клієнтів. 
Саме тому в соціальних мережах відчутно зростає ефективність реклами. 

Після визначення цільової аудиторії маркетологі створюють відповідне 
рекламне повідомлення - текст і візуальну частину. Але для того, щоб реклама 
була ефективною, необхідні постійний аналіз і корекція процесу. Цей процес 
повінен опіратися на математичне моделювання. Актуальність моделювання 
економічних та управлінських процесів полягає в можливості вивчення об'єкта 
дослідження, прогнозування розвитку цих процесів з метою його подальшого 
перетворення і розвитку. Це дозволить здійснювати адекватне управління 
процесами і явищами, що відбуваються на підприємстві.  

Слід відмітити, що серед математичних моделей, які описують процеси, 
пов’язані з рекламної діяльністю, не досить повно розглянуто питання 
моделювання реклами в соціальних мережах. Ці питання не мають певного 
математичного підґрунтя, тому було прийнято рішення щодо необхідності 
створення математичної моделі, яка б враховувала специфіку проведення 
реклами в соціальних мережах та мала можливість прогнозувати можливий 
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прибуток від проведення рекламних заходів в соціальних мережах на певний 
період часу. 
Сучасна наукова література маєдосить розвинуту класифікацію економіко-
математичних методов та моделей. Для моделювання задач, пов’язаних з 
інтернет-рекламою сучасними вченими пропонуються наступні методи:  

– методи аналогій; 
– статистичні методи; 
– експертні методи; 
– аналітичні методи; 
– аналіз доречності затрат. 

Головна складність у моделюванні рекламної діяльності у соціальних мережах 
полягає у тому, що не можливо дати точну оцінку рекламної компанії до її 
запуску. І все, що необхідно, треба робити під час проведення реклами. Щодня 
запускається десятки реклам і постіно, в режимі онлайн треба приймати 
рішення про оптимізацію рекламних компаній. Необхідно постійно коригувати 
та вибірати найбільш впливові та ефективні стратегії для рекламної кампанії. 
Від прийнятих рішень залежить можливість продовження роботи з продуктом 
або послугами, які рекламуються, а також прибуток підприємства. 

Висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку в 
даному напрямку. У даній роботі аналізувалися проблеми дослідження 
особливостей рекламної діяльності у соціальних мережах. Показано, що 
перевага інтернет-реклами у соціальних мережах в порівнянні з традиційними 
засобами маркетингових комунікацій насамперед в її інтерактивності і в 
можливості цілеспрямованого звернення до покупця з урахуванням регіону 
проживання, віку покупців, сфері їх професійної діяльностї, смаків та переваг і 
багатьох інших факторів. Продемонстровано необхідність використання 
економіко-математичного моделювання для оптимізації прийняття рішень в 
рекламної діяльності.  
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КРАЇНА ЯК СКЛАДНА ІЄРАРХІЧНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА 
СИСТЕМА 

 
Н.І. Ісаєва, к.е.н., доцент каф. фінансів 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
 
Для сучасного етапу розвитку потрібні понятійні новації, однією з яких є 

стратегування розвитку країни як соціально-економічної системи. Поглиблене 
дослідження вопросів стратегування розвитку соціально-економічних систем 
визначило потрібність у систематизації та визначення самого поняття 
соціально-економічна система. Розглядаючи країну як складну ієрархічну 
соціально-економічну систему, в першу чергу слід розібратися з такими 
поняттями як «система», «ієрархічна система», «соціально-економічна 
система». 

Найбільш часто зустрічаються в літературі визначення системи та 
соцільно-економічної системи які пов'язані з іменами Т.А. Акімової, P.Л. 
Акоффа, Л. Берталанфі, Е.А. Єрохіної, Г. Б. Клейнера, В.І. Мухіна, В.М. 
Мішина, С. Оптнера, В.Н. Садовського, А.І. Уйомова, Ю.І. Черняка, А. Холла, 
П. Еткінса та інших.  

Метою статті є систематизація та визначення поняття соціально-
економічної системи країни для подальшого його використання в дослідженні 
методів та інструментів стратегування. 

У класичному розумінні система (від грец. Systema - ціле, складене з 
частин з'єднання) - це безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках 
один з одним, які утворюють певну цілісність, єдність [1].  

За результатами дослідження наукових робіт можна стверджувати - 
загальновизнано, що безліч елементів, коли її можна назвати системою, володіє 
наступними ознаками: цілісністю; наявністю мети і критеріїв дослідження даної 
множини елементів; існуванням більшої, зовнішньої по відношенню до даної 
системи, що називається «середовищем»; можливістю виділення в даній 
системі взаємопов'язаних частин (підсистем). 

Соціально-економічна система як сукупність соціальної та економічної 
складових не може бути представлена простим додаванням характеристик тієї 
та іншої. Оскільки кожна є системою, то має характерні їй властивості і, отже, 
їй властиво все те, що притаманне системам в цілому. Загальне в соціальній та 
економічній системах, що дозволяє формалізувати їх як стандартне «ціле, 
складене з частин»: сукупність безлічі елементів; цілісність; єдність; 
структурність; комплексність; взаємодія між собою і навколишнім 
середовищем; об'єднаність зв'язками різного ступеню складності; наявність 
суспільних відносин, носієм яких є індивіди і соціальні групи, спільноти. Для 
соціальної і економічної систем в рівній мірі важливі механізми впорядкування 
відносин (інститути, звід законів і правил, норм поведінки і т.д.). Однак, акцент 
на «специфічні» соціальні зв'язки між людьми відрізняє соціальну систему від 
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будь-якої іншої. Це найвищий з точки зору складності та організованості вид 
суспільних відносин, носієм яких є людина [2].  

В економічні відносини вступають ті ж люди, але стосуються вони 
виробництва, споживання та розподілу економічних благ, що грунтуються на 
відносинах власності і обмежених географічними рамках. Таким чином, 
економічна система має всі ознаки соціальної: структуру, взаємозв'язки, 
елементи, цілісність, наявність в якості носія відносин - людини.  

Специфічними ознаками економічної системи, на думку Булатова А.С., є: 
наявність конкретних економічних зв'язків між підприємствами і організаціями; 
господарського механізму, що регулює економічні відносини; стимули і 
мотивації [3]. Крім того, для економічної системи в більшій мірі, ніж для 
соціальної характерна процесність, тобто слідування стандартним процедурам.  

Так, на думку більшості вчених, економічна система являє собою єдність 
господарських, інформаційних, комунікативних, соціальних, технологічних і 
фінансових процесів. Стюарт А.Р., Грегорі П. вважають економічну систему 
здебільшого сукупністю механізмів і інститутів для прийняття і реалізації 
рішень. Єрохіна Е.А. визначає сутнісні характеристики економічної системи 
через призму взаємопов'язаних і взаємодіючих між собою в різних сферах 
суспільного життя господарюючих суб'єктів і ресурсів. Бабічев І.В. бачить 
соціально-економічну систему сукупністю таких «взаємопов'язаних і 
взаємообумовлених елементів, які здатні здійснити розширене відтворення 
своєї інтегративної якості за рахунок власних фінансових ресурсів» [5].  

Таким чином, соціально-економічну систему можна представити 
сукупністю наступних складових: організовані колективи людей; ресурси 
(природні і створені людиною); інфраструктури (соціальні та економічні 
інститути); локальні території. В результаті формується соціально-економічне 
середовище життєдіяльності людини, і здійснюються процеси відтворення 
матеріальних і соціальних благ. Так, з усіх класифікаційних ознак, що 
характеризують соціально-економічну систему, найважливішими є: її 
організаційна сутність, цілеспрямованість і керованість. Люди в соціально-
економічній системі є основним компонентом, що забезпечує взаємозв'язок і 
взаємодію всіх її соціальних і економічних елементів, інтегруючи їх в єдине 
ціле. 

Так як соціально-економічна система локалізована і має деякі історичні, 
етнічні, географічні, політичні, духовні та економічні кордони, вона за своїми 
просторово-ресурсними характеристиками відповідає господарським утворень 
різного рівня - від національного до місцевого. Так, можна говорити про 
соціально-економічні організації країни, регіону, міста, міського району, 
мікрорайону, підприємства. Всі вони є соціально-економічними системами 
різного рівня. 

Таким чином, грунтуючись на різних підходах і напрямках науки можна 
визначити комплексне поняття соціально-економічної системи. Соціально-
економічна система - це складна ієрархічна система, яка складається із 
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сукупності різних суб'єктів, що утворюють стійкі соціальні та економічні 
зв'язки, з метою розвитку виробничих і суспільних відносин. 

Відзначимо, що В. Агафонов виділяє в своїх роботах поняття 
целереалізующої соціально-економічної системи. Поняття целереалізующої 
системи поєднує в собі два протилежних і доповнюючих один одного моментів 
- постановку стратегічної мети і її реалізацію системою як цілісним суб'єктом. 
До стратегічних цілей відносять цілі, реалізація яких призводить до зміни 
характеру розвитку системи в цілому, ініціює якісне зрушення в її 
функціонуванні [6]. Стратегічні цілі повинні бути визначені за результатами 
діагностики проблем та прогнозування сценаріїв розвитку. 

Функціонування соціально-економічних систем не може проходити саме 
по собі, без цілеспрямованого і доцільного управління. Тільки завдяки 
управлінню соціально-економічна система здатна ефективно функціонувати і 
успішно розвиватися. Саме управління є тим засобом, який дозволяє соціально-
економічній системі досягати стоїть перед нею мети (цілей). 

У науковій літературі управління соціально-економічною системою 
розуміють, як системний процес, що включає сукупність оптимально 
підібраних підходів, методів, інструментів, зв'язків і відносин, спрямований на 
реалізацію цілей функціонування і розвитку системи [7]. Традиційні підходи 
управління в умовах швидких змін, невизначеності, нестачі або надлишку 
інформації, а також різноманіття структур і подій, новизни уже не працюють. 
Сьогодні виділяють стратегування як сучасний метод управління розвитком 
складної ієрархічної соціально-економічної системи в умовах сучасних 
перетворень. Слід зауважити, що у сучасних умовах зарубіжні та вітчизняні 
вчені пов’язують стратегування передусім із формуванням стратегічної позиції 
розвитку соціально-економічної системи (strategic choice) в дальностроковому 
горизонті. Показники цього розвитку є визначеними з точку зору сучасного 
стану речей, але потребують безперервного коригування у майбутньому [8]. 
Так, М. Нордквіст визначає стратегування як планування майбутнього, а також 
відмінності між плановим і реальним майбутнім [9]. 

Н. Патрикеєв зазначає, що стратегування - це своєрідний синтез 
стратегічного планування, реального стратегічного управління і прогнозування. 
Автор відзначає здатність стратегування враховувати і включати фактори, які 
самі виникають в результаті здійснюваних в ході стратегування перетворень. 
Фактично, це потенціал саморегулювання, саморуху процесу стратегування 
[10]. 

Соціально-економічна система визнається однією з найскладніших для 
моделювання. Це обумовлюється такими чинниками, як здатність елементів 
системи впливати на саму модель через фактичне редагування вихідних даних, 
здатність міняти умови розвитку, відсутність нормативів поведінки в 
стандартних ситуаціях тощо. Прогнозування відіграє ключову роль в системі 
управління процесами соціально-економічного розвитку як сполучна ланка 
серед об'єктивно необхідних функцій підготовки і реалізації відповідних 
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рішень. Тому важливим є забезпечення дієвості системи прогнозування, як 
ефективного механізму прийняття управлінських рішень, не тільки на 
початковій стадії стратегування, а й на різних етапах розробки та реалізації 
стратегії соціально-економічного розвитку країни. 

Таким чином, майбутнє методів управління країною, як соціально-
економічною системою бачиться в здатності до стратегічного "загоризонтного" 
бачення з активними попереджуючими діями, основою якого становить 
прогнозування. Адаптивність системи до змін повинна поєднуватися з високою 
чутливістю до поточних ситуацій і здатністю швидко реагувати на 
непередбачувані несподівані події будь-якої складності. 

В зв'язку з цим особливо актуалізується питання становлення 
прогнозування передумовою стратегування соціально-економічного розвитку 
країни. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА 
ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ 

 
В.О.Курган,магістр гідрометеорологічного факультету 

Одеський державний екологічний університет 
 

Сучасні тенденції розвитку світової екологічної системи багато в чому 
пов’язані з економікою країни. Нині, усвідомлюючи всю загрозу, що надходить 
від екологічних проблем, людство намагається перейти на нові взаємодії з 
навколишнім середовищем. Особливого інтересу заслуговує таке явище, як 
«зелений бізнес» і механізми його реалізації.  

Ідея дбайливого ставлення до природи сьогодні стає все популярнішою і 
популярнішою. Сучасний споживач часом не купить продукт, поки не з'ясує, 
наскільки його виробник може похвалитися відсутністю впливу на навколишнє 
середовище. Як результат, більшість видів бізнесу переходять на такий термін, 
як «зелений бізнес».  

Україна не залишилась осторонь світових трендів, і тому все частіше 
можна побачити й почути про екологічну підтримку і взаємодію з іншими 
видами промисловості, які теж переходять на екологічно - чистий стан. 
Сьогодні в Україні, ставлення до природи не стає на перше місце в сучасному 
економічному ринку. Підприємці приділяють більшу увагу заробітку для своєї 
галузі, а не підтриманню умов, які не впливають на середовище. 

В Україні існує досить багато волонтерів, які намагаються показати 
реальну ситуацію на забруднення України. Звичайно, на сучасному етапі багато 
власників намагаються перейти на екологічно-чистий продукт, але для цього 
необхідне фінансування і бажання до нових змін. 

Американський проект Space X, який передбачає запуск цілої павутини з 
супутників, з можливістю безперебійного виходу Інтернет - це новий виток, до 
якого підійшли сучасні технології. Зовсім скоро ніхто не залишиться без 
можливості виходу в Інтернет, еквайрингу, отримання державних послуг 
онлайн. 

Однак в Україні ми як і раніше використовуємо папір, як носій інформації 
який підтверджує базу. Він донині є «рудиментом», від якого бізнес і держава 
намагаються відмовитися. Але, як ми могли бачити по одному тільки запуску е-
декларування, перехід від паперу до електронних сервісів відбувається трохи 
невпевнено.  

Навколишнє середовище створює одночасно як перешкоди, так і 
можливості для економічного зростання і соціального добробуту. Руйнування 
навколишнього середовища в різних формах досягло таких розмірів, що воно 
може викликати незворотні зміни в екосистемах, які загрожують підірвати 
добробут людства.  

Однак ті перешкоди, які навколишнє середовище ставить на шляху 
розвитку, як правило, обумовлені рівнем розвитку техніки й соціально-
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економічними умовами, які можуть і повинні бути поліпшені й спрямовані на 
забезпечення стабільного світового економічного зростання. 

Висновки. Отже, Україна намагається перейти до «зеленого бізнесу», але 
поки що такі зміни перешкоджають заробітку приватних і державних 
підприємців на всіх рівнях економіки. 
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Останні 15 років кліматична техніка користується великим попитом в 

Україні (особливо у великих містах та у південному регіоні України). Не 
зважаючи на високу конкуренцію, щорічно з'являються нові бренди, які 
знаходять свою нішу і своїх покупців. У 2019 році спостерігається тенденція 
зростання об’ємів продажів через інтернет-магазини, що пов’язано, перш за все, 
нижчими та конкурентоспроможними цінами як на товари, та і на супутній 
сервіс. Це відбувається тому, що інтернет-магазини мають змогу економити на 
витратах при закупівлі у постачальників, оренді приміщення, оскільки не 
потребують займати дорогі приміщення у центрі міста зі зручним для клієнтів 
транспортним сполученням.  

Для розвитку та зростання збуту кліматичної техніки торговельні 
підприємства розробляють маркетингові стратегії, в яких необхідно 
враховувати стан конкурентного середовища. Тому, аналіз діяльності інтернет-
магазинів в умовах зростання конкуренції є актуальними, оскільки дозволяє 
оцінити економічний потенціал інтернет-магазинів з урахуванням 
різнопланових чинників. 

На базі методу аналізу ієрархій проведено оцінку активності інтернет-
магазинів на ринку кліматичної техніки у м. Одеса. Метод аналізу ієрархій 
полягає у тому, що проблема розділяється на більш прості складові частини для 
послідовної обробки суджень особи, що приймає рішення (ОПР) на основі 
попарних порівнянь. Вимоги до інтернет-магазинів сформульовані у вигляді 
чотирьох груп показників:1) асортимент: широта асортименту (K1), наявність 
відомих марок в асортименті (K2);2) цінова політика:рівень цін на товари 
(K3);рівень цін на послуги (сервісне обслуговування та монтаж) – K3;цінове 
стимулювання (акційні пропозиції) – K4;3) комунікаційна активність:рекламна 
та маркетингова активність (K5);якість обслуговування:компетентність 
персоналу та готовність надавати інформацію (K6);4) швидкість обробки 
замовлень (K7);швидкість доставки (K8). По кожному з показників вироблені 
певні вимоги, які дозволяють сформулювати критерії вибору. 

Для аналізу обрано шість інтернет-магазинів м. Одеси по продажу 
кліматичної техніки: Капітан клімат [1], Клімат [2], Академія клімату [3], 
Climate [4], Жара [5], Guster [6]. 

 
Ієрархічна модель оцінки активності інтернет-магазину наведена на рис.1. 
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Рисунок 1  Спрощена ієрархічна модель вибору кращого інтернет-

магазину 
 
Згідно шкали відносної важливості, яку запропонував Сааті Т. 

розраховано матрицю переваг (попарних порівнянь, табл. 1). Парні порівняння 
– це відношення пріоритету одного вузла до пріоритету іншого, тобто 
результати парних порівнянь – це оцінки важливості кожного вузла до всіх 
інших за обраним критерієм . Для оцінок ваги об’єктів в МАІ використовується 
шкала відносної важливості 1-9 [7, 8, 10]. 

Усі обчисленняпроводились у Excel за формулами згідно алгоритму 
методу аналізу ієрархій [7, 8, 9].Розрахунки здійснювались у такому порядку: 1) 
розраховується головний вектор Vi;2) максимальне власне число (значення) 
матриці max; 3) вектор пріоритетів Рі; 4) індекс узгодженості (ІУ); 5) 
відношення узгодженості (ВУ).З формальної точки зору заповнення експертом 
табл. 1 є аналізом впливу факторів другого рівня на мету аналізу – перший 
(верхній) рівень ієрархії.  
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Таблиця 1  Матриця попарних порівнянь чинників оцінки діяльності 
інтернет-магазину 

 

 
 
За результатами обчислень отримано ВУ=0,1, це означає, що відношення 

узгодженості є задовільнимі отримані результати можна використовувати у 
процесі прийняття рішень. П’ять 5 факторів: широта асортименту, рівень цін на 
товари, рівень цін на послуги, цінове стимулювання та компетентність 
персоналу) факторів дають в сумі 88% впливу (їх частка 0,877). Інші два 
фактори: швидкість обробки замовлень та швидкість доставки для споживачів 
не мають великого значення. 

Згідно алгоритму методу аналізу ієрархій далі розглянуто вплив факторів 
3-го рівня (шість інтернет-магазинів) на фактори 2-го рівня (восьми чинників 
К1,…,К8), тобто визначено перевагу (значущість, «вагу») кожного із шести 
інтернет-магазинів по відношенню до кожного з факторів (із восьми факторів) 
2-го рівня.  

Вплив фактору «Широта асортименту, та наявність відомих марок в 
асортименті» 3-го рівня на фактори 2-го рівня наведено на рис. 2.  

Із результатів, наведених на рис. 2 можна зробити висновок, що 
найкращий асортимент має інтернет-магазин «Академія клімату»  перше 
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місце, «Climate»  друге місце, «Клімат»  третє місце, «Guster»  четверте 
місце, «Жара»  п’яте місце, «Капітан-клімат»  шосте місце.  

Аналогічно проведені розрахунки для інших факторів. Вектори 
пріоритетів розміщено у матрицю 68 рис. 3. На наступному етапі здійснено 
синтез локальних пріоритетів оцінка узагальнених (глобальних) пріоритетів. Це 
означає одержання глобальних пріоритетів шести інтернет-магазинів по 
відношенню до мети верхнього рівня – Активність на ринку кліматичної 
техніки. 

 

 
 
Рисунок 2 – Вплив фактору «Широта асортименту, та наявність відомих 

марок в асортименті» 3-го рівня на фактори 2-го рівня 
 
Перемножено матриці локальних пріоритетів 2-го рівня на вектор 

стовпець локальних пріоритетів 1-го рівня (рис. 3). У результаті отримано 
відносний ступінь інтенсивності (взаємодії) елементів в ієрархії. 

 

 
 
Рисунок 3 – Розрахунок глобальних пріоритетів 
 
Для підтвердження несуперечності даних розраховано узагальнену міру 

узгодженості (ІУ=0,097). Відношення узгодженості для всієї ієрархії ВУ=0,16 
(ВУ<0,2 ступінь узгодженості прийнята). Таким чином, на основі проведених 
експертних оцінок та алгоритму методу аналізу ієрархій отримано оцінку 
конкурентоспроможності інтернет-магазинів на ринку продажу кліматичної 
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техніки у м. Одеса: найбільш конкурентоспроможними є «Академія клімату» та 
«Climate»  оцінка 0,2, на другому місці «Капітан-клімат»  0,17, на третьому 
місці «Guster» − 0,15, на четвертому місці «Жара» і «Клімат» − 0,14. 
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Сучасні умови розвитку ринку, посилення конкуренції призводять до 

необхідності підвищення ефективності маркетингової діяльності. Багато 
компаній, які проводять маркетингові дослідження, використовують 
обмежений набір інструментів й обходяться без інформаційних технологій. 
Головним напрямком перетворення менеджменту і його вдосконалення, 
адаптації до сучасних ринкових умов є масове використання інноваційної 
комп’ютерної й телекомунікаційної техніки, створення на її основі 
високоефективних інформаційних технологій.  

Маркетингову діяльність підприємства не можна розглядати як набір 
окремих функцій, а слід зауважити, що це сукупність процесів, які об’єднані в 
загальну систему бізнесу компанії. Тому для оцінки маркетингової діяльності 
необхідно використовувати інструменти суміжних наукових дисциплін та 
управлінських практик. 

Зупинимось більш детально на моделюванні маркетингової діяльності в 
торгівлі та суб’єктів ресторанного господарства. 

Торговий маркетинг, наряду з рекламним маркетингом є одним із 
напрямків маркетингу. Класичний рекламний маркетинг направлений 
безпосередньо на охоплення кінцевого споживача, то торговий маркетинг ‒ на 
вивчення й задоволення потреб торгової ланки й стимулювання покупців в 
місцях продажу [1, 9]. 

Для оцінки трейд маркетингу можна використовувати такі методи: 
виробничого менеджменту; загального управління якістю; управління на основі 
збалансованої системи показників; управління, орієнтованого на вартість та ін. 
[1]. 

Найчастіше на практиці використовують метод збалансованої системи 
показників. Головна ідея цього методу – розділення стратегічних цілей 
підприємства на чотири групи (фінанси, клієнти, внутрішні процеси та 
розвиток), кожна з яких характеризується певним показником. Дотримання цих 
показників в нормі і гарантує досягнення цілей компанії [2]. 

Також, наразі для оцінки маркетингової діяльності все частіше 
використовують метод загального управління якістю, в тому числі принципи 
процесного підходу. Розробка та стандартизація маркетингових процедур 
дозволяє оцінювати отримані результати не тільки після виконання 
маркетингової програми, а й в оперативному режимі – на кожному окремому 
етапі її реалізації. Важливим фактором є наявність на підприємстві описаних 
процесів і процедур, що забезпечує їх прозорість і дозволяє активізувати 
«скритий» потенціал та знання персоналу. 
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Комбінуючи методи, які зазначені вище, можна сформувати концепцію 
оцінки результативності маркетингової діяльності, яка являє собою інтегровану 
модель, яка описує результативність маркетингу в компанії, як постійний 
динамічний процес. Модель являє собою ланцюг результативності. Вона 
побудована за принципом причино-наслідкового зв’язку: кожна ланка є 
основою для наступної ланки. 

В даній моделі на вході знаходяться зовнішні та внутрішні фактори. Які 
визначають можливості компанії для досягнення результатів. До зовнішніх 
факторів відносяться: динаміка в галузі; характеристики конкурентів; потреби 
споживачів. Ці фактори необхідно приймати до уваги при аналізі 
результативності маркетингу [3]. 

Внутрішні фактори – це ресурси, якими володіє підприємство, вимоги до 
маркетингової діяльності, вплив партнерів, співробітників і 
суспільства.Можливості – здатність підприємством використовувати ресурси. 

Також для оцінки маркетингової діяльності необхідно враховувати 
наступні показники:рівень цін на товари;рівень обслуговування 
покупців;коефіцієнт завершеності покупки;частка постійних 
покупців;ефективність рекламних заходів. 

Серед факторів, які негативно впливають на нормальне функціонування 
підприємств, як роздрібної торгівлі так і громадського харчування, можна 
виділити: зниження купівельної спроможності населення, зміна попиту на 
соціальні товари, використання імпортної продукції, збільшення долі тіньового 
сектору економіки, підвищення цін на товари, жорстка конкуренція у зв’язку з 
збільшенням підприємств на ринку та ін. [4]. 

Заходи, які направлені на підтримку конкуренції на ринку є однаковими 
як для підприємств роздрібної торгівлі так і для закладів ресторанного 
господарства і включають в себе контроль таких показників [5]: мінімальний 
об’єм запасу товарів на складі; дохід від реалізації продукції;рентабельність 
продажу; прибуток від операційної діяльності; прибуток до оподаткування; 
нерозподілений прибуток; кількість співробітників; сегментація споживачівта 
ін. 

Для аналізу процесів діяльності торгівельного підприємства та закладу 
ресторанного господарювання можливе використання як економіко-
математичного моделювання, так і імітаційного моделювання [6, 7].  

Проведено аналіз маркетингової діяльності із використанням імітаційного 
моделювання. Імітаційну модель побудовано у системі ithink [7, 8]. 

В імітаційній моделі можна виділити такі основні процеси: «Закупівля», 
«Реалізація продукції», «Операційна діяльність», «Працівники», «Маркетинг». 

У секторі «Закупівля» проводиться розрахунок кількості продукції, яка 
необхідна для безперебійної роботи ресторану та торгівельного підприємства, а 
також вказана ціна за одиницю товару. Вихідні дані блоку потрапляють до 
блоку «Операційна діяльність» і є складовими потоку витрат. 
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У секторі «Реалізація продукції» оцінюється та прогнозується виручка від 
реалізації за будь-який місяць досліджуваного періоду, підсумовуються витрати 
на виготовлення, придбання та транспортування продукції до закладу. 
Розраховується дохід від реалізації (валовий прибуток) та показники 
ефективності роботи підприємства. 

У секторі «Операційна діяльність» моделюються процеси, які пов’язані як 
з операційною, так і фінансовою звітністю ресторану та магазину. Узагальнені 
такі показники: витрати, як постійні (комунальні, адміністративні, маркетинг та 
ін.), так і змінні (податки та оплата праці); прибуток від операційної діяльності 
та чистий прибуток після оподаткування.  

У секторі «Працівники» моделюються процеси навчання персоналу з 
урахуванням випробувального строку. У процесі моделювання враховується 
затримка на навчання нових працівників. Розраховується необхідна кількість 
стажерів і офіціантів в залежності від кількості звільнених з метою 
забезпечення безперервної роботи ресторану чи магазину. Кількість 
працівників на кожному рівні буде використовуватись для розрахунку фонду 
заробітної плати. 

У секторі «Маркетинг» відображений процес проведення маркетингових 
заходів на підприємстві. У блоці порівнюється об’єм реалізації в звичайний 
період та в період проведення активностей. Результатом є отримання даних з 
приросту кількості реалізованої продукції та рентабельності від продажу. 

Розроблену імітаційну модель можна використовувати як маркетингову 
інформаційну систему. Під маркетинговою інформаційною системою 
розуміють постійно діючий єдиний комплекс процедур, методів і персоналу, 
який використовується для систематичного збору, обробки, зберігання і 
надання маркетингової інформації, а також прийняття ефективних 
управлінських рішень [9].  

Побудована імітаційна модель дає можливість: провести аналіз об’ємів 
закупок та реалізації продукції в динаміці; проаналізувати ефективність та 
планування маркетингової діяльності закладу; провести прогноз об’єму 
реалізації у період проведення маркетингових заходів; розрахувати та 
проаналізувати, валовий, чистий прибуток; провести прогноз діяльності 
підприємства; провести аналіз та прогноз кількості клієнтів. 

Для підвищення прибутку, утримання вже існуючих клієнтів та залучення 
нових заклади повинні використовувати більше маркетингових заходів, а саме: 
систему оптимізації асортименту, ефективне планування приміщення, 
покращання методів лояльності як для клієнтів так і для посередників, 
удосконалення заходів матеріальної та моральної мотивації для співробітників. 

Підприємство може використовувати різноманітні маркетингові 
інструменти для збільшення виручки. Проведення різноманітних акцій, 
застосування сезонних пропозицій, дегустацій та ін. Це дає змогу збільшити 
зацікавленість споживача стати клієнтом саме цього закладу. Всі маркетингові 
заходи потрібно відстежувати та проводити оцінку ефективності їх 
застосування. Це дає можливість зменшити витрати підприємства на не діючі 



Одеса, 27-28листопада 2019 р. 
  

 

78 
 

 

інструменти стимулювання збуту та направити свою діяльність на інші 
напрямки для подальшого збільшення об’єму продажу та виручки 
підприємства. 
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Aктуaльніcть теми дослідження зумовлена, в першу чергу, проблемою 

виживання страхових компаній в умовах світової фінансової та економічної 
кризи і їх конкурентною боротьбою за вітчизняний страховий ринок, який вce 
більшe зaвойовується інозeмними компaніями, що мaють вeличeзний, 
іcторично cформовaний у чacі, доcвід і профecійно прaцюють, по-другe, 
пeрeходом вcієї eкономіки Укрaїни нa інновaційний шлях розвитку. Cтрaховий 
ринок прeдcтaвляє cобою відокрeмлeну чacтину ринкової eкономіки, 
оcновними cуб'єктaми відноcин якої виcтупaють: виробники – продaвці 
cтрaхових поcлуг (cтрaховики), cпоживaчі (cтрaхувaльники) і чиcлeнні 
поceрeдники, між якими виникaють фінaнcові (cтрaхові) відноcини. 

Здійcнeння інновaційної діяльноcті (cтворeння інновaційного продукту) 
можливо в будь-якій cфeрі, нa різних eтaпaх виробничого процecу, рeзультaтом 
якого є cтворeння блaгa з новими кориcними влacтивоcтями, більш повно 
зaдовольняє потрeби людини (cуcпільcтвa) aбо його виробництво з мeншими 
витрaтaми для виробникa. Упрaвління інновaційним розвитком cтрaхової 
діяльноcті cпрямовaно нa впорядкувaння процecів cтрaхувaння, нaдaння їм 
гaрмонійного і cтійкого розвитку в інтeрecaх зaбeзпeчeння зaхищeноcті бізнecу 
і cуcпільcтвa від різного роду збурюючих (дecтруктивних) впливів, ризиків. 
Упрaвління інновaційною діяльніcтю cтрaхових оргaнізaцій мaє бути гнучким, 
aдaптовaним до конкрeтних рeгіонaльних умов cтрaхової діяльноcті, a цe 
ознaчaє, що caмоврядувaння потрeбує інновaційного розвитку. 

Пeрш зa вce зaзнaчимо тe, що cтрaховa гaлузь – однa з нaйбільш 
«вікових» нa ринку фінaнcових поcлуг. З огляду нa доcить вeлику cтупінь 
«інeртноcті миcлeння», нe вcіпрeдcтaвникиcтрaхової гaлузі здaтні ризикувaти 
інвecтувaти в принципово нові ІТ тeхнології. Згідно з дaними aнaлітичної 
компaнії CB Insights, в пeріод з 2011 по 2016 рік, вeнчурні інвecтори зробили 
інвecтпроeктів в Insur Tech (cтрaхові тeхнології) нa cуму понaд 16 млрд. долaрів 
CШA. Більш ¾ зaгaльної cуми інвecтицій припaло нa 2014-2016 роки. Згідно з 
оcтaнніми дaними, обcяги інвecтицій в інновaційні тeхнології cтрaхового 
ceкторa в 2017 році можуть пeрeвищити 8 млрд. долaрів CШA [3]. 

Для eфeктивного здійcнeння діяльноcті нa оcнові інновaцій, нeобхідно 
мaти чітку прогрaму розвитку, що бaзуєтьcя нa профecійних знaннях, 
динaмікою впровaджeння інновaцій тa отримaнні віддaчі від інвecтиційних 
вклaдeнь в інновaції. тaку прогрaму нeможливо cтворити бeз aнaлізу прогнозу 
eкономічного розвитку крaїни, бeз відповідного інcтрумeнтaрію aнaлізу 
cиcтeми упрaвління cтрaховими компaніями; бeз модeлювaння cиcтeми 
упрaвління розвитком інновaційною діяльніcтю як чacтиною зaгaльної cиcтeми 
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упрaвління cтрaховою компaнією і як eкономічного інcтрумeнту підвищeння 
eфeктивноcті cтрaхової діяльноcті в Укрaїни. Інновaційнa aктивніcть тут як 
комплeкcнa хaрaктeриcтикa інтeнcивноcті інновaційної діяльноcті, зacновaнa нa 
здaтноcті до мобілізaції інновaційного потeнціaлу; обгрунтувaння вибору і 
рeaлізaції інновaційного розвитку тa опиc оcобливоcтeй упрaвління eтaпaми 
інновaційних процecів. 

Вce insurtech і cупутні проeкти прaцюють в дeкількох кaтeгоріях: 
 мaйдaнчики-aгрeгaтори, які допомaгaють порівнювaти різні cтрaхові 

компaнії і поліcи; 
 діджитaл-брокeри; 
 ceрвіcи, які пропонують cтрaховку в якоcті додaткової поcлуги (пeрeхрecнa 

продaж); 
 IoT-рішeння, що збирaють дaні зa допомогою розумних приcтроїв; 
 peer-to-peer ceрвіcи, дe клієнт можe впливaти нa поcлуги; 
 ceрвіcи, зacновaні нa aнaлізі вeликих дaних; 
 діджитaл-cтрaховики, що пропонують онлaйн-поліcи; 
 cтрaхувaння зa зaпитом (нa короткий пeріод). 

 Інновaційний потeнціaл, інновaційнa aктивніcть і інновaційний ризик 
формують cукупніcть фaкторів зовнішнього і внутрішнього ceрeдовищa 
cтрaхової компaнії, прямо aбо побічно впливaють нa інновaційну діяльніcть 
cтрaхової компaнії [3, c.85]. Уніфіковaним покaзником оцінки інновaційної 
діяльноcті cтрaхової компaнії є cукупний eфeкт, отримaний cтрaховою 
компaнією, що інвecтує кaпітaл в мaтeріaльнe виробництво і eфeкт, отримaний 
в мaтeріaльному виробництві в рeзультaті викориcтaння інвecтицій нa 
cтворeння інфрacтруктурного об'єктa діяльноcті cтрaхової компaнії 

Cтрaхувaння, як cфeрa eкономіки, мaє інновaційний потeнціaл. Поняття 
«інновaційний потeнціaл» можe розглядaтиcя як cукупніcть інтeлeктуaльних, 
кaдрових, тeхнічних, інвecтиційних рecурcів, що утворюють єдину cиcтeму, 
здaтну зaбeзпeчити уcпішнe інновaційний розвиток cтрaхової компaнії, 
cприйняття і рeaлізaцію інновaційних змін.  
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У сучасних, постійно мінливих умовах ринкової економіки, підприємства 

активно працюють над підвищенням ефективності своєї діяльності, 
оптимізуючи ключові бізнес-процеси.Багато бізнесменів розуміють, що існує 
тісний зв'язок між менеджментом підприємства і корпоративною культурою, 
незалежно від розмірів підприємства.Одним з головних напрямків оптимізації є 
управління як зовнішньої, так і внутрішньої інформацією за допомогою 
спеціалізованих інформаційних систем.При цьому, інформація, яка 
використовується для прийняття рішень співробітниками будь-якого рівня, 
повинна бути актуальною, повною, адекватної, орієнтованої на користувача, 
представленої в доступній формі.Таким вимогам повною мірою може 
задовольняти інформація, що надається співробітникам на корпоративному 
порталі підприємства. 

Корпоративний портал може бути представлений різними видами: у 
вигляді веб - інтерфейсу до корпоративної інформаційної системи;бути свого 
роду «дошкою оголошень» для корпоративної інформації;або являти собою 
автоматизовану систему управління окремими бізнес - процесами.Відповідно 
до вимог сучасних корпоративних інформаційних систем - корпоративний 
портал являє собою програмне забезпечення, яке надає співробітникам 
компанії, клієнтам і простим користувачам доступ до різної інформації з 
внутрішніх та зовнішніх мереж з метою організації виробничої діяльності, 
відповідно до наявного рівнем прав. 

Який вплив робить корпоративний портал (КП) на проходження 
підприємством правилами соціально-відповідального бізнесу?Зміст основних 
сторінок КП має відповідати не тільки змісту поточних бізнес - процесів 
підприємства.Підприємство може активно позиціонувати себе як соціально 
відповідальне, брати участь у благодійних акціях, проводити конкурси 
соціальних проектів, публікувати нефінансову інформацію і т.і.При цьому не 
розвивати у своїх співробітників розуміння таких дій, тобто бути соціально 
відповідальним за, а не всередині самого підприємства. 

В якості основного джерела про прямування правилам КСВ, 
корпоративний портал включає в себе пункти, які охоплюють всю діяльність 
компанії.Це і питання корпоративного управління, і трудових відносин, прав 
людини, охорону праці, чесні операційні практики, турботу про навколишнє 
середовище, роботу із зацікавленими сторонами, з якими взаємодіє компанія 
(співробітниками, партнерами, споживачами, державними органами, 
акціонерами і т.д.).Ця інформація повинна бути в повній мірі представлена на 
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КП, постійно оновлюватися, мати можливість зворотного відгуку від 
співробітників, стейкхолдерів і т.д. 

Бізнес повинен розуміти, що він не може якісно і довго існувати поза 
суспільством, що не залучаючись до вирішення його проблем. 

Таким чином, розміщуючи, оновлюючи і знайомлячи співробітників з 
правилами КСВ на корпоративному порталі компанія досягає наступного: 

- Збільшення залученості співробітників і їх лояльності до компанії; 
зменшення плинності кадрів; підвищення мотивації;поліпшення результатів 
діяльності.Інформація про заплановані заходи, підсумки проведених тренінгів, 
нагородження спортивних змагань стає відома всій компанії саме завдяки 
корпоративному порталу. 

- Внутрішня робота з співробітниками поступово стає надбанням 
зовнішнього середовища: з боку стейкхолдерів формується довіра, принципи 
роботи в компанії і компанії з зовнішніми зацікавленими сторонами 
приймаються як позитивний приклад, їм готові слідувати. 

- Зниження репутаційних ризиків і критичності сприйняття діяльності 
компанії простіше подолання кризових часів.Репутацію компанії можна 
підтримувати різними способами.Яскравим прикладом може слугувати 
діяльність мережі фітнес-клубів «Спорт-Лайф».Відносини всередині компанії, 
відносини керівництва до менеджерів і тренерів швидко стали надбанням 
клієнтів через соціальні мережі.Закриття тільки одного клубу в Одесі призвело 
до втрат 2,5 тисячі клієнтів, 2,2 млн.грн відшкодування і переходу великого 
числа кваліфікованих тренерів до конкурентів.Таких гучних наслідків можна 
було б уникнути, чесно інформуючи як співробітників, так і клієнтів про 
проблеми клубу. 

- Впровадження інноваційних технологій.Підтримка інноваційних 
проектів в області екологічних проблем, вирішення питань утилізації відходів, 
енергозабезпечення підприємств може висвітлюватися на корпоративному 
порталі у вигляді конкурсних проектів на ці теми.Таким чином, співробітники 
беруть участь у вирішенні як соціальних питань, так і отримує визнання 
компанія. 

- Концепція «зелений офіс».Тут використання корпоративного порталу та 
інформаційної системи підприємства особливо важливо.Велика частина 
документів проходить цілий ряд змін і погоджень.Всі або велика частина версій 
документів можуть бути представлені в електронному вигляді, 
роздруковуються тільки контрольні екземпляри.Звичайно, не варто 
влаштовувати з економії змагання, а домагатися економії енергоресурсів хоча б 
за рахунок комфортної температури в офісах. 

Сьогодні практики КСВ впроваджують все більше компаній, але про 
прорив в цій сфері говорити поки рано.Для нього Україні необхідно впровадити 
національну стратегію розвитку КСВ, за типом успішно реалізованих в 
більшості країн ЄС.Це означало б створення нової системи стимулів і заохочень 
для соціально-відповідального бізнесу.У повну силу розвиватися заважає 



Науково-практична інтернет-конференція 
 «Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку» 

  

 
83 

 

недосконалість системи оподаткування, коли лише частину виділених на КСВ 
грошей можна записати до статті "витрати".Також дається взнаки відсутність 
практики, напрацьованих зв'язків і механізмів роботи з владою на місцях. 

Сучасні корпоративні портали - це багатофункціональні системи, які 
вирішують безліч практичних завдань - технологічних і ділових.При сучасних 
темпах розвитку ІТ-технологій не доводиться розраховувати на тривале 
збереження корпоративних порталів в незмінному вигляді.Очевидно, що вони 
будуть стрімко змінюватися, і зміни будуть стосуватися площині організації 
особистих процесів (тобто дозвілля) співробітників компаній. 

Уже сьогодні, при створенні корпоративної інформаційної системи все 
більше перемагають принципи сервісоріентованої архітектури.У ній є верхній 
шар - інтерфейс і другий шар - так звані особисті бізнес-процеси.Корпоративне 
орієнтована соціальна мережа представляється зручним рішенням для 
організації спільної роботи співробітників. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що основними тенденціями в 
розвитку корпоративних порталів є: 

1) створення гнучких продуктів, оперативне впроваджуваних і 
максимально легко налаштуємих під потреби підприємства, на якому вони 
впроваджуються; 

2) створення соціально-орієнтованих корпоративних порталів.Зближення 
публічних сервісів і корпоративних інформаційних систем; 

3) зростання числа портальних рішень, що володіють високою 
функціональністю і хорошою масштабністю, що дозволяє одночасно 
працювати в системі 100 і більше співробітникам. 

Побудувати ефективно кероване логістичне підприємство сьогодні 
можливо тільки, коли контролюються інформаційні потоки, і ви вмієте ними 
керувати.Корпоративний портал є активним і дієвим в цьому 
помічником.Корпоративний портал формує відкрите і прозоре інформаційне 
середовище, в яке включені інформаційні ресурси, додатки і системи різних 
підрозділів організації. 
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Неоінституціональні концепції, які вже набули розголосу серед 

вітчизняних економістів, - теорія суспільного вибору і теорія прав власності - 
вивчають вплив правових норм на розвиток легального, офіційного бізнесу. На 
відміну від них економічна теорія злочинів і покарань досліджує економічне 
«підпілля» - світ за рамками «суспільного договору», світ, де діють злочинці і 
борються з ними правоохоронці. Економічний підхід до аналізу злочинної і 
правоохоронної діяльності в Україні майже зовсім невідомий, хоча актуальність 
цього напрямку наукового пошуку для нашої країни набагато вище, ніж для 
розвинених країн Заходу, де народилася ця теорія. 

Перейдемо до обґрунтування основних понять. Економіка злочину і 
покарання - розділ економічної теорії, що розглядає злочинця як раціонального 
індивіда. В даному розділі економіки розглядаються злочини, пов'язані ні з 
психологічними мотивами або відхиленнями, а з усвідомленим вибором 
індивіда, який порівняв переваги різних професій і вибрав кримінальну кар'єру. 
Таке уявлення дозволяє будувати математичні моделі, в основі яких лежить 
раціональна поведінка злочинця. 

Економічна злочинність являє собою сукупність протиправних, суспільно 
небезпечних, які завдають істотної матеріальної шкоди, корисливих посягань 
на використовувану для господарської діяльності власність, встановлений 
порядок управління економічними процесами і економічні права і інтереси 
громадян, юридичних осіб і держави з боку осіб, що виконують певні функції в 
системі економічних відносин. 

Проблема економічної злочинності привертає увагу дослідників протягом 
всієї історії розвитку даного явища. Однак важливо відзначити, що 
загальноприйнятого кримінологічного та кримінально-правового визначення 
«економічна злочинність» в даний момент не існує, не дивлячись на широке 
використання даного поняття в науці. 

Спочатку під економічною злочинністю малася на увазі майнова 
злочинність, проте з часом до цього додалися злочину в сфері підприємництва 
та кримінальна відповідальність платників податків. 

Важливим фактом є те, що вже в середині 19 століття провідні фахівці 
бачили проблему економічної злочинності як величезну соціальну проблему 
нашого майбутнього, яка з часом почне розширювати масштаби свого впливу 
на суспільство і яку буде необхідно вирішувати. 

Масштаби економічних злочинів та тіньової економіки можуть бути 
оцінені шляхом аналізу наслідків від економічної злочинності. Діяльність 
правоохоронних органів свідчить про факти прояву тіньової економічної 
діяльності, але це не дозволяє попередити фактори, що сприяють формуванню 
самої тіньової форми підприємництва. Проблема оцінки тіньової економічної 
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діяльності залишається невирішеною і потребує врахування також регіональних 
умов господарювання, шляхом обчислення відносних показників, що 
характеризують рівень і якість життя населення регіону, економічний стан 
регіону, стан злочинності в регіоні. 

На сьогоднішній день 70% всіх збитків, заподіяних злочинами, 
відносяться до економічних злочинів. Це означає, що проблема економічної 
злочинності в дійсності дуже сильно тисне на наше суспільство. 

Що стосується економічної злочинності в Україні, то вона має деякі 
специфічні тенденції і особливості розвитку. До найбільш значущих належать 
такі: 

1. Постійне вдосконалення способів злочинних посягань.  
Це означає, що примітивна злочинність заміщається інтелектуальної. 

Злочинці спритно підлаштовуються під нові види підприємницької діяльності 
та всіляко використовують в своїх корисливих цілях нові інформаційні 
технології і поточну ринкову кон'юнктуру. 

Варто зазначити, що питома вага «традиційних» злочинів щодо майна 
значно поступається злочинів, вчинених у сфері високих технологій. 

2. Знижується рівень латентності економічних злочинів 
3. Посилюється транснаціональний і міжрегіональний характер 

економічної злочинності. 
Зв'язки у зовнішній економіці теж використовуються в злочинних цілях, 

таких як легалізація незаконних доходів і здійснення злочинних посягань. 
4. Створюються більш витончені системи легалізації доходів, отриманих 

від злочинної діяльності 
Мається на увазі, що легалізовані доходи вводяться в економічний 

оборот, далі інвестуються вже в легальний бізнес, а потім нелегально 
вивозяться за кордон. 

Перейдемо до основних чинників утворення рівноважного рівня 
злочинності:  

1. Готовність людей чинити злочини заради вигоди: 
1.1 Ймовірність арешту, засудження і покарання;  
1.2 Міри покарання;  
1.3 Доходи від альтернативних видів легальної та нелегальної 

діяльності;  
1.4 Ризик безробіття;  
1.5 Початковий рівень добробуту 

2. Поведінка потенційних жертв і споживачів нелегальних товарів: 
2.1 Величина попиту на нелегальні товари; 
2.2 Попит на засоби захисту (сейфи, сигналізацію, охорону) 

3. Заходи, які вживає держава: 
3.1 Здійснюючи упіймання злочинців, держава вводить своєрідний 

"податок" на злочинні види діяльності, що виражаються у ризику 
бути спійманим. 
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Оптимальний. з точки зору суспільства, обсяг правопорушень - коли 
граничні витрати кожного правоохоронного заходу рівні граничній вигоди від 
неї. 

Незважаючи на те, що буває досить складно отримати достовірні дані для 
аналізу нелегальної діяльності, розвиток даного розділу науки відбувається за 
рахунок економетричних досліджень, які перевіряють вплив різних чинників на 
рівень злочинності. 

Варто зазначити, що багато науковців, аналізуючи зв'язок між 
безробіттям та рівнем злочинності, не всі підтверджують зв'язок між цими 
показниками. Однак, існує чіткий взаємозв'язок між рівнем безробіття і 
злочинності серед молоді.  

Також при аналізі доходів робітників без вищої освіти було показано, що 
зменшення заробітку таких працівників тягне значне підвищення рівня 
злочинності. Варто зазначити, що багато молодих людей, які мають відношення 
до злочинності, також мають роботу, і величина зарплати впливає на прийняте 
ними рішення щодо нелегальної діяльності. 

Безліч робіт, що розглядають вплив підвищення рівня освіти на 
злочинність, досліджують ефект збільшення віку закінчення школи. Наприклад, 
як збільшення даного віку з 15 до 16 років в Англії в 1973, так і аналогічне 
дослідження в США вказують на те, що на злочинність можна впливати через 
освіту. 

За результатами проведеного аналізу існуючих методів оцінки тіньової 
економіки нами визначено, що масштаби економічних злочинів можуть бути 
встановлені з певним ступенем достовірності, через схований характеру даного 
явища. Як правило, існуючі методологічні підходи та прийоми по оцінці 
регіонального тіньового потоку не дозволяють охарактеризувати його 
структуру і специфіку, що обумовлює спостережувані складності в розробці 
адекватних державних заходів превентивного характеру щодо протидії 
тіньовому сектору економіки, в т.ч. в сфері відповідальності органів внутрішніх 
справ. 
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Глобалізація, динамічний ріст віртуального ринку, розвиток 

інформаційних технологій посприяли формуванню нових форм активів та появі 
значної кількості нових платіжних інструментів, випуск і обіг яких пов’язаний 
із використанням переваг і можливостей цифрової епохи. Значний внесок у 
визначенні драйверів розвитку дигітального середовища, його значення у 
світовому масштабі та формуванні віртуальних активів зробили такі науковці 
як В.В. Апалькова, Н.Е. Дєєва, А.П. Добриніна, , Г.Т. Карчева, В.С. Куйбіда, 
С.В. Коляденко, Н.М. Краус, Д. Лайон, В.І. Ляшенко, А.О. Маслова, К.А. 
Семячкова та інші. Аналізуючи наукові ппраці нами виокремлено переваги 
розвитку дигітального середовища саме для економіки України (рис.1.) 

 
 

Рис.1. Переваги створення дигітального середовища для економіки України 

Проблематика використання віртуальних активів та розвитку 
цифровізації в Україні є надзвичайно дискусійною і вимагає подальшого 
наукового вивчення. Головною проблемою являється відсутність нормативно-
правового забезпечення діяльності відповідно віртуальних активів. У Проекті 
Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні визначено, що 
віртуальний актив це особливий вид майна, який є цінністю у цифровій формі, 
яка створюється, обліковується та відчужується електронно [3].До віртуальних 
активів відносяться криптоактиви, токен-активи та інші віртуальні 
активи.Криптовалюта- це цифрове вираження активу, що виступає засобом 
обміну та використовує криптографію для забезпечення безпеки транзакцій, 



Одеса, 27-28листопада 2019 р. 
  

 

90 
 

 

контролю створення нових одиниць та перевірки передачі активів. 
Криптовалюта – це тип цифрових валют, альтернативних валют та віртуальних 
валют [3]. Ринок генерації криптовалют протягом 2018 р. був поділений 
наступним чином: Китай – 60 %, США та Канада – 16 %, Грузія – 6 %, Європа – 
5 %, Ісландія – 4 %, Індія – 3 %, Росія – 2 %, Австралія – 2 %, Південна 
Америка – 2 %. Цифровий обмін криптовалютами здійснюється на таких 
світових біржах, як «Bitfinex», «Poloniex», «Kraken», «Shapeshift», «Changelly», 
CHBTC, «Bitsquare», «Bittrex», «BitMEX», BTER, «Yobit», «CoinExchange», 
«LiteBit», «Btc Markets» тощо . Загальна кількість криптовалют станом на 7 
лютого 2019 року налічує 1112 назв. 

Щодо України, за даними офісу ефективного регулювання (BRDO) у 2018 
році Україна увійшла у топ10 країн світу за кількістю користувачів 
криптовалюти, а щоденні обсяги торгів нею з використанням 
гривні досягли 1,9 млн. доларів США [2]. В 2019 році підписаний меморандум з 
однією з найбільших в світі криптовалютних бірж – Binance. - це сильний 
драйвер для розвитку криптотеми в Україні,та в плані легалізації 
криптовалюти. 

Законність використання віртуальної валюти залежить від інновацій у 
фінансовому секторі, таким чином в першу чергу необхідно розробити засади 
регулювання ринку віртуальних активів, попередити кіберризики [1] Це 
забезпечить реалізацію завдань Комплексної програми розвитку фінансового 
сектору України до 2020 року, пов’язаних з необхідністю впровадження 
фінансових і технологічних інновацій та забезпечення прозорості та 
підвищення економічного розвитку країни. 
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На сучасному етапі реформування національної економіки одним з 

ключових завдань є більш повна переорієнтація у напрямі інноваційного 
розвитку. Інноваційний тип розвитку, який базується на науково-технологічних 
досягненнях, на інтелектуалізації виробництва, на використанні нових 
технологій, на переході до випуску високотехнологічної продукції, на 
впровадженні прогресивних методів управління для вітчизняних промислових 
підприємств стає, єдиним об’єктивно можливим у сучаснійекономіці. 

Формування інноваційної стратегії підприємства являє собою визначення 
напрямків інноваційного розвитку, що враховують потенційні можливості 
підприємства, його поточний стан на ринку, вплив факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища в умовах ризику. Рішення про формування тієї чи 
іншої інноваційної стратегії індивідуальні для кожного підприємства і 
визначаються не тільки загальними умовами, а й внутрішніми специфічними 
параметрами діяльності конкретної фірми. Ці особливості знаходять своє 
відображення на кожному етапі формування та реалізації конкретних 
інноваційних стратегій [2]. 

В економічній літературі (М. Портер, І. Ансофф, К. Ендрюс, Р.Л. Дафт, Р. 
Кох, К. Омаей, К. Прахалад, К. Ю. Вергал, А. В. Гріньов, О. Геник, О.І. Драган, 
Н. В. Краснокутська, Н. В. Касьянова, О.В. Лавричінко, Т. В. Матвеєва, О. О. 
Очередько, Р. О. Побережний, С.М. Подрєза, О. В. Кам’янецька, К. В. 
Порецькова, М. С. Рошка, Р.А. Фатхутдінов, Л.М. Шульгіна та ін.) досить 
велика кількість праць присвячена процесу розроблення стратегій: 
корпоративних, бізнес-стратегій, функціональних [1, 3, 4, 6, 7, 9], але він 
залишається не до кінця дослідженим таформалізованим. 

Оскільки інноваційну стратегію розвитку підприємства пов’язуємо з 
управлінськими інноваціями, пропонуємо вирішувати такі питання: які нові 
засоби і методи можуть бути використані даним підприємством, які кадри 
необхідні для реалізації стратегії, які джерела фінансування будуть використані 
(власні, залучені, у разі використання обох видів коштів їх оптимальне 
співвідношення), та як має бути організовано процес упровадження 
нововведень. Як і будь-який процес управління, реалізація інноваційної 
стратегії розвитку підприємства потребує необхідного забезпечення: 
організаційного, інформаційного та методичного. 

Ефективне функціонування підприємства в умовах мінливості 
зовнішнього середовища неможливе без раціональної організації його 
структури. Раціонально організована структура дозволяє підприємству 
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продуктивне й доцільно розподіляти зусилля своїх співробітників, ефективно 
взаємодіяти із зовнішнім середовищем і в такий спосіб досягати поставлених 
цілей з мінімальними витратами. 

Інформаційна потреба в процесі реалізації інноваційної стратегії 
розвитку– це обсяг інформації, потрібний власникам, менеджерам різних рівнів 
про ситуації, що виникають на підприємстві в процесі впровадження стратегії. 
Не залежно від рівня ієрархії менеджерів (нижнього, середнього чи вищого) 
повнота задоволення їх інформаційних потреб визначається чіткістю 
сформульованих ними запитів. У свою чергу, адекватність вираження запитів 
залежить від знання та розуміння кінцевих цілей реалізації стратегії та 
визначення переліку необхідних показників. 

Реалізація стратегії інноваційного розвитку підприємства допускає 
застосування найсучасніших методів і підходів. Найбільшої популярності в 
останні роки набули такі методи, як реінжиніринг бізнес-процесів; АВС/АВМ; 
загальний менеджмент якості (TQM); менеджмент знань, збалансована система 
показників, бенчмаркинг, п’ятиступенева модель мотивації [6]. 

На основі аналізу різних методів стратегічного планування і управління, 
їх переваг і недоліків представимо склад методичного забезпечення процесу 
формування і реалізації інноваційної стратегії розвитку промислового 
підприємства (табл. 1).  

Розвиток підприємства може проявляється через поліпшення показників, 
що характеризують виробничі, технологічні чи управлінські процеси, а також 
через підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності 
підприємства у поточному періоді порівняно з базовим. За принципом В. 
Парето про ефективний розвиток підприємства можна говорити тоді, коли 
цільові показники за певний проміжок часу не погіршуються, і хоча б один з 
них поліпшується [5]. 

Для оцінювання ефективності реалізації стратегій розвитку вітчизняних 
промислових підприємств характерним є застосування груп показників 
використання товарно-матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, 
завантаження обладнання та прибутковості їх фінансового-господарської 
діяльності. Натомість у соціально-, екологічно-, інноваційно-орієнтованій 
економіці інформаційним джерелом для прийняття управлінських рішень є не 
лише показники рентабельності та прибутковості фінансово-господарської 
діяльності, які цікавлять власників підприємств, але й показники, які будуть 
відображати інтереси інших груп стейкхолдерів. До таких показників входять 
ті, що відображають задоволення потреб і очікування споживачів, 
удосконалення системи корпоративного управління, мотивування персоналу, 
поліпшення бізнес-процесівпідприємства [8]. 
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Таблиця 1 – Методичне забезпечення процесу формування і реалізації 
інноваційної стратегії розвитку підприємства 

Етапи формування  
стратегії 

інноваційногорозвитку  
Методи 

1. Визначення місії і цілей 
інноваційної 
стратегії підприємства 

Метод «Дерево цілей»; метод Дельфі; 
"Мозковий штурм" 

2. Стратегічний аналіз 
зовнішнього і внутрішнього 
середовища підприємства 

SWOT-аналіз, PEST-аналіз; бенчмаркінг; 
модель «П'ять сил конкуренції» М. 
Портера; 

3. Оцінка інноваційного 
потенціалу Методи експертних оцінок; бенчмаркінг 

4. Вибір інноваційної стратегії 
розвитку 

Метод життєвого циклу інновації; матриця 
Бостонської консультативної групи (БКГ); 
Модель І. Ансоффа; Матриця вибору 
інноваційної стратегії на основі 
інноваційного потенціалу 

Етапи реалізації  
стратегії 

інноваційногорозвитку 
Методи 

5. Визначення пріоритетних 
інноваційних 
проектів, що реалізуються в 
рамках 
інноваційної стратегії розвитку 
підприємства 

Метод ранжирування інноваційних 
проектів; метод аналізу ієрархій (МАІ) 

6. Аналіз і оцінка ризиків 
інноваційної 
стратегії 

Методи експертних оцінок; метод 
коригування норми дисконту; аналіз 
чутливості показників ефективності; 
прогнозування фінансових коефіцієнтів; 
метод сценаріїв; імітаційне моделювання – 
метод Монте-Карло. 

7. Контроль за реалізацією та 
оцінка ефективності реалізації 
інноваційної 
стратегії  

Система бюджетного управління; система 
управління на основі показника 
економічної доданої вартості (EVA); 
система збалансованих показників 
(Balanced Scorecard, BSC); система 
ключових показників інноваційної 
діяльності 
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Зазначимо, що стратегічне управління інноваційним розвитком є 
передумовою забезпечення ефективних довгострокових конкурентних переваг 
для вітчизняних промислових підприємств. Таке управління є цілісною 
системою організаційних, економічних, правових форм та методів ведення 
бізнесу, головною метою яких є впровадження принципово нової технології, 
техніки, організаційно-управлінських методів управління підприємством. 
Подолання окремих проблем та впровадження сучасного інструментарію 
інвестиційного менеджменту і стратегічного планування інноваційних зрушень 
на підприємствах сприятиме їх переорієнтації на інноваційний шлях розвитку. 
Відзначимо, що суттєвими чинниками, які перешкоджають упровадженню 
інноваційних проектів українськими підприємствами, є їхня висока вартість за 
обмеженості фінансових ресурсів.Основною метою інноваційної стратегії є 
створення механізмів ефективної взаємодії усіх складових науково-технічного 
розвитку підприємств, їх збалансованості та пропорційності, забезпечення 
високих темпів інноваційного розвитку необхідними інвестиційними ресурсами 
та підвищення ефективності використання коштів, вкладених у процес їх 
розширеного відтворення. 
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ПРОЦЕСІ СТАБІЛІЗАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
С. О. Нікола, к.е.н.,доцент, 

О. Г. Колеснікова, студентка, 
К. В. Медюк, студентка 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
 
Становлення України як суверенної, демократичної та правової 

держави передбачає необхідність реформування та удосконалення існуючої 
податкової системи, досягнення стабільного стану економіки.Податкова 
політика повинна забезпечувати встановлення оптимальних податків які б 
сприяли розвитку національного виробництва. Правильно сформована, 
економічно і соціально обґрунтована податкова політика спроможна стати 
дієвим важелем піднесення економіки. Вищезазначене свідчить про 
актуальність та необхідність дослідження проблем, пов’язаних із правовими 
основами податкової системи України, її сучасного стану. 

Проблему удосконалення податкової політики та аналізу впливу чинників 
на економічний стан держави освітили у своїх наукових дослідженнях такі 
відомі фінансисти, як: В. М. Федосов, В. М. Мельник, Л. М. Шаблиста, А. М. 
Соколовська, А. Сміт, Д. Рікардо та багато інших. 

Метою даної статті є дослідження сучасного стану податкової політики та 
визначення її ролі у процесі стабілізації національного виробництва. 

В сучасних умовах державна податкова політика повинна активно 
втручатися в функціонування ринку, регулювати рівень зростання 
підприємництва, впливати на інвестиційну політику і соціально-економічний 
розвиток суспільства. Тому, податкову політику слід розглядати як один з 
факторів розвитку національного виробництва. Під податковою політикою слід 
розуміти сукупність заходів, спрямованих на забезпечення фінансових потреб 
держави на основі дотримання балансу економічних інтересів держави та 
платників податків, забезпечуючи тим самим соціально-економічний розвиток 
суспільства. 

На жаль, сучасна податкова політика в Україні позбавлена стимулюючої 
основи, а навпаки, пригнічує сучасне виробництво. На сьогоднішній день в 
Україні відповідно до Закону України "Про систему оподаткування" налічується 
26 податків та зборів, що ускладнює та унеможливлює розвиток національного 
виробництва, тому що у разі добросовісної сплати усіх цих податків та зборів 
підприємство зобов’язано перераховувати до бюджету 40-45% створюваної на 
ньому доданої вартості, що призводить до низьких темпів економічного 
зростання. 

До об’єктивних причин такого становища необхідно віднести:  
а) реформування відносин власності;  
б) неможливість повної і швидкої комерціалізації галузей невиробничої 

сфери (охорона здоров’я, освіти, науки, культури тощо, які вимагають 
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значних державних коштів);  
в) необхідність збільшення державних витрат на соціальний захист 

населення внаслідок падіння рівня життя під впливом економічної кризи та 
інфляції. 

До основних показників, що характеризують економічний розвиток 
країни відносять: ВВП, обсяги національного виробництва, ціни на споживчому 
ринку, валютний та грошово-кредитний ринок, капітальні інвестиції, 
зовнішньоекономічна діяльність, доходи населення тощо. Значний вплив на 
розвиток економіки країни, який характеризується рядом наведених вище 
показників, здійснює податкова політика держави. Податкова політика 
проявляється у формах та методах мобілізації фінансових ресурсів та їх 
використанні відповідно до завдань та потреб держави. 

Аналіз сучасної податкової політики в Україні, її становлення й розвиток 
дає змогу зробити висновок про серйозні недоліки, що їй притаманні. Серед 
головних проблем податкової політики, що значно впливають на національне 
виробництво можна виокремити такі: 

 часті зміни в системі оподаткування, негативно впливають на розвиток 
діяльності суб’єктів виробництва, не дають можливості підприємствам 
нормально функціонувати, впроваджувати нові технології та випускати 
конкурентоспроможну продукцію; 
 система в цілому надто громіздка, розрахунки окремих податків 
невиправдано ускладнено; 
 переміщення податкового навантаження на все вужчий сектор та 
коло платників податків; 
 перетворення податкової системи у чинник пригнічення 
економічного зростання та інвестиційної активності, стимулювання 
ухилення від сплати податків та відтік капіталів за кордон; 
 значна нерівномірність розподілу податкового тягаря через 
існування різноманітних схем ухилення від сплати податків; 
 корумпованість податкових відносин; 
 відсутність достатніх правових гарантій для учасників податкових 
відносин. 

Визначені проблеми у секторі національного виробництва є вельми 
значущими і вказують на недосконалість та неефективність чинної податкової 
політики, на те, що вона тільки посилює фінансові вимоги до підприємств і 
ускладнює їх фінансово-господарську діяльність, не говорячи про виконання 
податкових обов’язків перед державою. Усе це є передумовою для переходу 
суб'єктів національного виробництва в тіньовий сектор, від чого страждає 
держава та її фіскальна система. Згубний вплив тіньової економіки 
обумовлюється тим, що вона вражає всі стадії процесів виробництва, розподілу 
і перерозподілу ресурсів, деформує основи добросовісної конкуренції, скорочує 
доходи бюджетів усіх рівнів, є живильним джерелом корупції. 

Вважаємо, що головною метою податкової політики України має стати 
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стимулювання економічного розвитку та стабілізація національного 
виробництва. Податкова політика повинна забезпечувати, з одного боку, 
встановлення оптимальних податків, які не стримуватимуть розвитку 
виробництва, а, з іншого, – забезпечення надходження до бюджету коштів, 
достатніх для задоволення державних та місцевих потреб. Адже, наразі, 
політики використовують податкову систему для “латання дірок” у бюджеті, а 
не як фактор державного впливу на розширення виробничих можливостей і 
зростання добробуту народу. 

Розв’язання існуючих проблем податкової політики в секторі 
національного виробництва України має здійснюватися: 

1) через послідовну реалізацію стратегічних цілей реформування 
податкової системи України, а саме: підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняного виробництва; легалізація тіньового сектора; активізація 
інвестиційних процесів в економіці; розробка простих і зрозумілих 
податкових норм для суб’єктів господарювання; 

2) шляхом детінізації економіки та боротьби з корупцією в системі 
адміністрування податків; за допомогою здійснення комплексу стимулюючих 
заходів, які передбачають: зниження податкового тиску, забезпечення 
рівномірного розподілу податкового навантаження 

3) встановлення пільг, які мають стимулюючий характер для 
національного виробництва із чітко визначеними часовими параметрами; 

4) створення сприятливих умов для розвитку національного 
виробництва 

Отже, слід створити ефективну податкову політику, що сприятиме 
забезпеченню державного бюджету стабільними і рівномірними надходженнями 
податків, розвитку і стабілізації національного виробництва. Адже, 
акумулюючи за допомогою податкових надходжень значні фінансові ресурси, 
держава таким чином стимулює розвиток національного виробництва. 

Таким чином, можна зробити висновок, що питання впливу податкової 
політики на стабілізацію сучасного виробництва в національній економіці є 
доволі проблематичним. На сьогоднішній день, податкова політика 
використовується як переважний інструмент реалізації фіскальних інтересів, що 
провокує руйнування економічного потенціалу країни. З урахуванням сучасних 
економічних умов, ми можемо стверджувати, що одним з пріоритетів податкової 
політики в перспективі має стати: створення сприятливих умов для розвитку та 
стабілізації національного виробництва. 

Вищезазначене диктує необхідність принципової зміни орієнтирів 
податкової політики в Україні. Головним принципом податкової політики 
повинна стати орієнтація на добровільну сплату податків суб’єктами 
господарювання та забезпечення рівних умов ведення виробничої діяльності. 

Для реалізації пріоритетів розвитку податкової політки, необхідно 
здійснювати комплекс стимулюючих заходів, які передбачають: зниження 
податкового тиску, стимулювання інноваційної діяльності, сприяння розвитку 
малого підприємництва, підвищення фіскальної ефективності податків за 
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рахунок розширення податкової бази. Втілити наведені заходи можливо, перш 
за все, усунувши головні негативні риси сучасної податкової політики. 
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РОЛЬ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ 
БЮДЖЕТАМ НА ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ 
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ 

 
В.І.Осипов, д.е.н., проф., 

А.О.Шинкаренко, магістр 
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 

 
Тема дослідження є актуальною. Реформа децентралізації передбачає 

передачу повноважень, фінансів від центральної влади органам місцевого 
самоврядування [1].Основною формою реалізації міжбюджетних відносин є 
міжбюджетні трансферти, які спрямовані на збалансування та вирівнювання 
фінансової спроможності відповідних бюджетів.Фінансові ресурси об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ) слід розглядати як один із надзвичайно важливих 
видів ресурсного забезпечення громади.  

Проблематика сутності міжбюджетних відносин, зокрема субвенцій, та 
міжбюджетних трансфертів досліджено у багатьох працях вітчизняних та 
зарубіжних науковців, серед яких В. Федосов, О. Василик, В. Опарін, О. 
Кириленко, І. Волохова, З. Лободіна, С. Осадчук, Дж. Б’юкенен, А. Вагнер, Дж. 
М. Кейнс, П. Самуельсон, А. Cміт, Дж. Стігліц, А. Пігу, С. Фішер та інші. 

Метою роботи є аналіз надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ.  

Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об'єднання 
територіальних громад сіл, селищ, міст та приєднання до об'єднаних 
територіальних громад шляхом надання ОТГ коштів у вигляді субвенцій на 
формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-
економічного розвитку такої територіальної громади [2]. 

Субвенція на формування інфраструктури надається для створення, 
модернізації інфраструктури об’єднаної територіальної громади та може 
спрямовуватись на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт 
об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної форми власності (у тому 
числі на виготовлення проектної та містобудівної документації).Загальний 
обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури ОТГ визначається 
законом про державний бюджет [2]. 

У 2018 році отримали субвенцію на формування інфраструктури бюджети 
665 ОТГ, з них 159 почали отримувати кошти з 2016 року, 207 – з 2017 року та 
299 – з 2018 року. У 2019 році передбачено спрямувати з державного бюджету 
місцевим бюджетам субвенцію в сумі 2,6 млн. грн. на 1 ОТГ, що на 3,7 млн. 
грн. (у 2,4 рази) менше, ніж у 2016 році, коли на 1 ОТГ було виділено з 
державного бюджету 6,3 млн. грн. Обсяг субвенції на 1 сільського жителя 
зменшився з 1107 грн. у 2016 році до 495 грн. у 2019 році, або в 2,2 рази. За 
рахунок субвенції у 2017 році реалізувалося 2280 проектів, у 2018 році – 2697 
проектів. Найбільшу кількість проектів за цей період виконано у Житомирській 
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області (477), найменшу – в Київській і Закарпатській – 4 і 17 відповідно. 
Загалом у 2017 році завершено 2084 проекти (91 % загальної кількості), у 2018 
році – 2376 проектів (88 %). Основну частку коштів субвенції (у 2017 році - 
67% у 2018 році – 66 %) спрямовано на потреби освіти та дорожнього 
господарства. Серед основних інструментів державної фінансової підтримки, 
що надаються безпосередньо бюджетам ОТГ з державного бюджету на 
здійснення капітальних видатків, субвенція на формування інфраструктури 
ОТГ для половини громад становить майже 90 % (332 із 664 ОТГ), з них для 
35% (232 ОТГ) є єдиним джерелом такої підтримки [3] 

 Таким чином можна зробити висновок, що субвенція на формування 
інфраструктури є найбільш наближеною до потреб ОТГ, оскільки надається 
лише таким громадам та безпосередньо з державного бюджету. Наприклад, за 
кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, субвенції на 
формування інфраструктури ОТГ та кошти державного фонду регіонального 
розвитку реалізуються проекти з будівництва, капітального ремонту, 
реконструкції будівель та споруд закладів освіти, охорони здоров’я, культури і 
спорту, автомобільних доріг та дорожнього покриття тощо. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКЕ. 

 
В.П. Пысларь, преподаватель, аспирант, 

А.И. Игнатьева,студентка, 
С.О. Шестириченко,студентка, 

Бендерский политехнический филиал  
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко. 

 
В начале 40-х годов нашего столетия сформировалась группа ученых, 

известных специалистов разнообразных отраслей науки, которых объединял 
интерес к одной общей проблеме - проблеме управления. Инженеры 
разработали и создали электронную аппаратуру для выполнения расчетов 
параметров управления. Математики исследовали свойства сигналов в 
различных системах и описывали их аналитически. Параллельно они пытались 
дать ответ на вопрос: как можно измерить содержание информации в 
сообщении и как точно выразить эту меру. Специалисты по статистике 
рассматривали поток информации в живом организме как основу 
физиологического регулирования его функций. Постепенно исследователи, 
несмотря на разделявший их языковой барьер, пришли к выводу, что их 
исследования привели к формированию новой области научной мысли. Эта 
новая наука «об общих законах управления и связи в живых организмах и 
машинах» была названа кибернетикой.  

Слово «кибернетика» в значении «наука о кораблевождении» применял 
еще Платон в поэме «Горгий». В 1843 году оно было использовано 
французским физиком и математиком Андре Мари Ампером. Ампер 
заимствовал это слово из греческого языка, в котором «кибернус» означает - 
кормчий, рулевой, и применил его в работе «Очерки по философии наук» для 
определения «науки об управлении обществом». Но затем этот термин не 
получил распространения и, по существу, на целое столетие был забыт. Вновь о 
нем вспомнили лишь в 1948 году в связи с изданием книги профессора 
Массачусетского технологического института Норберта Винера (1894-1964) 
«Кибернетика». 

Стремительно развиваясь, кибернетика в настоящее время объединяет 
целый комплекс таких самостоятельных наук, как: теоретическая кибернетика, 
биологическая кибернетика, экономическая кибернетика, военная кибернетика 
и криминалистическая кибернетика. 

Таким образом, экономическая кибернетика - это не отдельная 
дисциплина, а научное направление, занимающееся приложением идей и 
методов кибернетики к экономическим системам. В рамках этого направления 
экономика в целом и на уровне отдельных подразделений рассматривается как 
сложная иерархическая система, в которой протекают процессы регулирования 
и управления, реализуемые в форме движения и преобразования информации. 
Причем из-за исключительной сложности экономики как системы основным 
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методом исследования является моделирование отдельных объектов и 
экономических процессов. 

За годы, прошедшие с момента возникновения, экономическая 
кибернетика существенно дифференцировалась на множество самостоятельных 
направлений: системы искусственного интеллекта для поддержки бизнес-
решений, теория проектирования экономических механизмов (конкурсов, 
аукционов и т. п.) и организаций, исследования рынков информации, 
менеджмент знаний. Однако, несмотря на всё разнообразие названных 
направлений, в их основе лежат положения о движении информации в 
экономике, сформулированные в рамках экономической кибернетики. 

Термин «экономическая кибернетика» впервые появился в начале 60-х 
годов. Первоначально ее становление было связано с разработкой моделей 
экономических систем и явлений, использованием электронной 
вычислительной техники для исследования этих моделей и для решения задач 
управления. Математические модели экономических систем и явлений 
позволили лучше осмыслить динамику изучаемых систем, выработать 
действенные рекомендации по рационализации их структуры и методов 
экономического прогнозирования и управления. 

Одним из определяющих направлений в экономической кибернетике 
является разработка новых информационных технологий и теории управления 
проектами построения интегрированных систем обработки данных в 
производственно-экономических системах, которое стало эффективно 
реализовываться только в связи с созданием современных технических средств 
обработки данных, особенно систем с разделением времени. Методы анализа, 
применяемые в экономической кибернетике, помогают находить оптимальные 
режимы управления и строить рациональные системы обработки 
экономических данных, основанные на широком использовании компьютерных 
технологий. Необходимость создания таких систем обусловливается не только 
их эффективностью в плане совершенствования экономических систем, роста 
производительности управленческого труда, но и в плане эффективного 
использования технических средств обработки данных, в организации 
информационных процессов в целом, социальными требованиями. 

Экономическая кибернетика оказала во многом определяющее влияние и 
на развитие некоторых новых математических направлений - математического, 
стохастического и динамического программирования, дискретной 
оптимизации, теории расписаний и др., и на теоретические и практические 
разработки в области информационных технологий, пакетов прикладных 
программ, оболочек и СУБД. Развитие техники обработки данных, общей 
теории исследования операций и исследования систем также связано с 
направлением развития и интересами экономической кибернетики. 

Не смотря на всестороннее вмешательство экономической кибернетики 
вузовская специальность «экономическая кибернетика» вынуждена 
преодолевать преграды, невидимое сопротивление психологического 



Науково-практична інтернет-конференція 
 «Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку» 

  

 
103 

 

характера. Отсутствие традиций всеобщего экономического воспитания 
населения, насущных потребностей в эффективном применении компьютерной 
техники в экономике, недопонимание исторической роли экономической 
кибернетики в этом деле и еще многое, доставшееся нам от советской 
ментальности, тормозят развитие этой специальности. 

За годы жизни специальности круто изменился подход к экономике 
страны, да и сама экономика. В условиях рыночной экономики экономисты-
математики бакалаврского уровня являются теми специалистами, чьи 
профессиональные знания и навыки наконец-то становятся востребованными, 
так как специальность «экономическая кибернетика» обеспечивает подготовку 
бакалавров, обладающих современным экономическим мышлением, 
отвечающих мировым стандартам, всесторонне образованных, 
информированных и способных принимать эффективные решения. 

Но, несмотря на актуальность, «экономическая кибернетика» все еще 
считается специальностью будущего и даже не все руководители вузов готовы 
к популяризации и расширению подготовки специалистов, а руководители 
предприятий и организаций недостаточно осведомлены о профессиональных 
возможностях экономистов-математиков. 

Что же касается использования экономистов-математиков в практике, то 
область их применения чрезвычайно обширна: от вузовских преподавателей и 
исследователей в области экономики до работников в системах управления 
производственно-экономических систем, и в первую очередь там, где активно 
используется компьютерная поддержка решений. 

Можно сделать вывод, что в современном обществе, где глубоко 
«пустила корни» электроника, техника, сетевое глобальное пространство, где 
современный человек пользуется своей вычислительной технологией, 
гаджетами, необходимо не думать о будущем достижении развития 
экономической кибернетики и только рассмотрении внедрения специальностей 
данной области, а уже принять то, что недостаток на данный момент времени 
специалистов, полностью включенных в деятельность экономической 
кибернетики, выявлен и нуждается в скорейшем сокращении. Не думать, а 
делать – привлекать и распространять в молодое поколение не новую, а 
необходимую обществу специальность. 
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В странах с современной системой рыночных отношений 

предпринимательская деятельность является не только мотором хозяйственного 
развития, но и способом выравнивания шансов всех социальных групп и слоев 
населения в борьбе за благополучие и процветание. Хочется отметить, что 
развитие информационных технологий и процессы глобализации оказали 
определенное воздействие на эволюцию предпринимательства как 
экономического феномена, но несмотря на заметные изменения сущности и 
характера предпринимательской деятельности, они не нашли 
соответствующего отражения в теоретической модели предпринимательства. 
Данная тема всегда будет актуальна, поскольку время идет и вместе с ним 
движется вперед научно-технический прогресс, появляются новые видения, 
новые идеи. В связи с этим цель исследования состоит в определении самых 
заметных изменений, которые претерпело явление предпринимательства со 
времен Австрийской школы экономической мысли до современных моделей 
предпринимательской деятельности. Отметим, что задача экономической науки 
состоит в активном поиске новых эффективных форм и инструментов 
осуществления бизнеса. 

Так, например, как утверждал экономист, философ, историк, социолог, 
праксиолог, сторонник классического либерализма, который внёс значительный 
вклад в развитие австрийской школы экономики Людвиг фон Мизес, рынок 
образуется, когда в рамках некоторой экономической системы, встречаются и 
вступают в отношения обмена индивиды, каждый из которых преследует 
собственные интересы.  

Так же отметим, что рынок – это не место, не вещь и не коллективное 
образование. Рынок в первую очередь – это процесс, приведенный в движение 
решениями, которые принимают различные индивиды, взаимодействуя в 
условиях разделения труда. 

И так, в настоящее время можно заметить, что предпринимательская 
деятельность является движущей силой всех изменений на рынке. 

В свою очередь предпринимательская деятельность начинается с поиска 
вариантов для удовлетворения потребностей предпринимателя. В большинстве 
случаев такая возможность скрыта в экономических диспропорциях, которые 
существуют из-за неравновесия на рынке. После того, как необходимая 
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информация обнаружена, в след за ней осуществляется планирование и 
предпринимательское действие, которое поставляет новую информацию на 
рынок. Здесь, к примеру, можно говорить о цене, по которой отдельные 
субъекты рыночных отношений готовы купить или продать товар или услугу. 
Новая информация провоцирует изменение в поведении участников рынка, что 
способствует установлению нового неравновесного состояния и предоставляет 
возможности для очередного арбитража. 

Таким образом, рынок выступает не в качестве отрегулированного 
механизма, а в качестве спонтанно возникшей формы организации 
взаимодействия между участниками процесса обмена. 

Экономист, представитель Австрийской школы Израэль Меир Кирцнер 
утверждал, что «человек не может знать, как действие, им совершенное, будет 
воспринято другими участниками рыночного обмена, он не способен 
рассчитать реакцию остальных и не в состоянии предсказать, как изменится 
рыночное окружение». Т.е. весь процесс, который происходит от поиска 
информации до корректировки как бы «опоясывает» неопределённость, любое 
действие на рынке провоцирует цепную реакцию, именно поэтому между 
действием предпринимателя и результатом предпринимательской деятельности 
происходит множество событий. Без сомнений, участники рынка могут обойти 
неопределённость, но лишь за счет полученного практического опыта, который 
в последующем можно будет реализовать в процессе предпринимательской 
деятельности.  

Таким образом, задача предпринимателя, по убеждению представителей 
австрийской школы экономической мысли, состоит в постоянном поиске 
возможностей для арбитража в условиях неопределенности. При этом 
решающим фактором успеха является накопленный опыт, который позволяет 
существенно увеличить качество принимаемых решений и количество 
прибыльных транзакций. 

В условиях глобализации существенно изменилась структура мировых и 
региональных рынков, поэтому осовремененный предприниматель не может 
позволить себе быть сторонним наблюдателем рыночных процессов, он должен 
быть их активным участником. Сейчас ему уже мало практического опыта. Для 
успешной организации предпринимательской деятельности необходимо уметь 
экспериментировать, проявлять творческий интерес и учиться за счет проб и 
ошибок. 

В таких условиях новое определение получает предпринимательская 
деятельность, под которой мы понимаем систематическую осуществляемую в 
условиях неопределенности активную деятельность субъектов рыночного 
процесса по извлечению прибыли и удовлетворению потребностей, за счет 
поиска существующих и создания потенциальных возможностей для 
систематических инноваций. 

Однако, нельзя забывать, что важнейшей чертой предпринимательской 
деятельности является систематический характер, поэтому первичной задачей 
участника рыночного обмена должно быть осознанное, целенаправленное 
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создание условий для регулярного извлечения прибыли. Такое возможно при 
создании и поддержании конкурентоспособной организации. Последнее 
компания реализует, осуществляя стратегическое планирование 
предпринимательской деятельности. 

Таким образом, в современной экономике существуют 2 модели 
предпринимательства: классическая и инновационная. 

Классическая модель предпринимательства представляет собой 
традиционное, консервативное предпринимательство, которое направлено на 
максимальную отдачу ресурсов, управление объемами производства, где 
задействованы внешние и внутренние факторы по выявлению резервов фирмы 
для повышения относительного показателя экономической эффективности, т.е. 
рентабельности. И конечно же в результате классическая модель 
предпринимательства направлена на получение максимальной прибыли от того 
или иного вида деятельности. 

Инновационная модель предпринимательства отличается от классической 
модели в первую очередь тем, что инновационное предпринимательство 
связано с такой важнейшей функцией как новаторство. Роль такого 
предпринимательства сводится к поиску новшества, к созданию уникального 
продукта, которого раньше не было на просторах рынка или же к 
значительному усовершенствованию уже существующего продукта, 
посредством использования традиционных факторов экономики (труда, земли и 
капитала) путём их нового сочетания. 

Процесс инновационного предпринимательства включает в себя 
следующие этапы: 

1. Поиск новой идеи, её оценка, составление бизнес плана. 
2. Поиск необходимых ресурсов, создание опытного образца и 

испытания. 
3. Изучение рынка сбыта и продвижение товара на рынок. 
 Однако, для осуществления и классического и инновационного 

предпринимательства, необходимо учитывать наличие ряда факторов. Одним и 
важнейших факторов являются денежные средства, которые в свою очередь 
могут быть собственными, заёмными (через кредитные организации, договора 
займа с юридическим лицом, не являющегося кредитной организацией и т.д.) и 
привлеченными.  

Как правило, за пользование заемными средствами предприниматель 
платит плату в виде процента от суммы займа.  

Следующим, немало важным, фактором является средства производства - 
это необходимое для осуществления предпринимательской деятельности 
оборудование (основные фонды). Основные фонды могут приобретаться у 
собственника или же могут быть взяты в аренду, а также основные фонды 
могут приобретаться в виде безвозмездного пользования (по договору 
безвозмездного пользования). 
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Не стоит забывать, что на одной ступени с денежными средствами и 
основными фондами стоят информационные и трудовые ресурсы. 
Информационные ресурсы – это лицензии, патенты, техническая и нормативная 
документация, все возможные консультации. Трудовые ресурсы – это наемные 
работники, которых нанимают за заработную плату. 

Все эти факторы и являются затратами, которые предприниматель тратит 
для осуществления своего бизнеса. 

Несмотря на то, что предпринимательская деятельность может 
осуществляться как производство продукции, оказание услуг, торговля 
товарами или посредничество, реализуя эти виды деятельности, 
предприниматель получает выручку. Если выручка от деятельности превышает 
суммарные затраты, то предприниматель получает прибыль, что в свою очередь 
и является конечным результатом как классической, так и инновационной 
модели предпринимательства.  

 
Литература 
1. von Mises L. Human Action: A Treatise on Economics. // San Francisco: 

Fox & Wilkes, 1963. 
2. Kirzner I.M. Competition and Entrepreneurship. // Chicago: Chicago 

University Press, 1973. 
3. Грузинов В.С., Грибов А.Р. Экономика организаций (предприятия)// 

Предпринимательство: формы и методы организации предпринимательской 
деятельности. // М.: Экономистъ. 2004. С. 45-128. 
  



Одеса, 27-28листопада 2019 р. 
  

 

108 
 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

М.В. Сидорук, к.т.н., доцент, 
І. Ю. Рожко, студент 

Херсонський національний технічний університет 
 

Важлива частина застосування інформаційних технологій в освіті - це 
дистанційне навчання, яке є одним з видів віддаленого навчання, яке 
проводиться під керівництвом викладача в будь-який час і в будь-якому місці з 
використанням інформаційних і телекомунікаційних технологій.  

Проводилася велика кількість досліджень щодо різниці якості навчання 
дистанційним і традиційним (навчання групи людей в спеціальному приміщені 
в безпосередній близькості до вчителя) методами. В результаті чого було 
виявлено що значима різниця між цими двома методами відсутня [1]. Попри це, 
дистанційна освіта має свої переваги. А саме, дистанційне навчання дозволяє 
навчатися без соціальної взаємодії з іншими людьми (або, принаймні, 
зменшити взаємодію), пришвидшити навчання через можливість переходу до 
наступної частини предмета навчання відразу після вивчення попереднього, а 
не через фіксований проміжок часу, мати можливість обирати найзручніший 
курс серед подібних, навчатися з будь-якого місця, створювати власний графік 
навчання. Також вартість дистанційного навчання в офіційних навчальних 
закладах переважно менша за навчання в середині навчального закладу. 
Вартість дистанційного навчання не в офіційних навчальних закладах (різні 
онлайн сервіси) взагалі нульова (не враховуючи рекламу і добровільні 
пожертвування). 

Попри переваги дистанційного навчання, в Україні станом на 1 жовтня 
2019 року, з 1497 зареєстрованих закладів вищої освіти, лише 16 (приблизно 
1%) надають можливість дистанційного навчання (за даними з офіційного сайту 
міністерства освіти), що свідчить про невелику популярність дистанційного 
навчання в ВНЗ. Можна виділити 3 основні недоліки сучасного дистанційного 
навчання в Україні: перевірка знань з предмету/навчальної дисципліни 
можлива лише при офіційному навчанні в ВНЗ; інформація за якою вчиться 
учень не має альтернатив; в ВНЗ вивчення можливо тільки групи предметів 
(більшість вибрана не учнем). Далі розглянуто більш детально ці недоліки і 
способи їх усунення.  

Для дистанційного навчання слід записатися до школи (середня освіта) чи 
ВНЗ (вища освіта). Це виправдано при навчанні в самому навчальному закладі, 
але безпідставно при дистанційному навчанні. Навчальні заклади здійснюють 
дві функції: навчання/надання матеріалів для навчання і перевірка рівня знань 
по певному предмету (іноді по сукупності предметів). При дистанційному 
навчанні немає різниці, з якого місця отримано інформацію. Тому отримання 
інформації/навчання в певному навчальному закладі має бути однією з 
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альтернатив отримання інформації і ні на що не впливати. Перевірка знань з 
предмету має і далі проводитися в навчальному закладі (чи іншому закладі що 
створить належні умови для неможливості шахрайства), так як альтернативи, 
принаймні поки що, немає. Дії для можливості пройти перевірку з певного 
предмету мають бути такі ж, як і для можливості пройти перевірку на вільне 
володіння державною мовою. Для зменшення вірогідності шахрайства і ціни 
перевірки, вона має відбуватися аналогічно ЗНО. 

Інформація в навчальних закладах не має конкурентів (в межах ВНЗ), 
тому якість цього товару обов’язково буде зменшуватись. Запобігти цьому 
може лиш наявність альтернативних джерел отримання інформації для 
навчання. Щоб пересвідчитися, що інформація для навчання має належний 
рівень якості, можна створивши єдиний сервіс для дистанційного навчання (для 
традиційного навчання це буде не зручно і дорого) з всіма предметами. Окрім 
зручності, це зменшить вартість отримання інформації для навчання (порівняно 
з навчальними закладами) так як вартість утримання серверів буде поділена 
між більшою кількістю людей. Навчальна інформація по кожному предмету не 
має обмежуватися одним автором. Будь-хто повинен мати змогу надати власну 
інформацію/виправлення для певного предмету (після платної перевірки 
інформації). Це створить конкуренцію навчальної інформації/посібників, що 
збільшить якість цього товару.  

В ВНЗ можна вчитися лиш за спеціальністю, з кількома предметами. 
Учень не вибирає більшість предметів, які буде вчити. Лиш спеціальність, що 
має якомога менше непотрібних предметів. Учень повинен сам вибирати всі 
предмети, що буде вивчати і не повинно бути заборони на вивчення лише 
одного предмету.  

Ці зміни зменшать навантаження на учня, час навчання (котрий зараз 
більший за період напіврозпаду компетентності), вартість навчання і збільшить 
кількість охочих отримати офіційну освіту. 

Розібравшись з недоліками дистанційного навчання, можна розглянути її 
складові та визначити в якому вигляді повинна подаватися інформація для 
навчання. 

Отримання інформації для навчання можливе наступними методами: 
онлайн-урок (передача відео і звуку з аудиторії/класу до учня з можливістю 
миттєвого спілкування учня і вчителя/викладача); відео-уроки (записана в відео 
навчальна інформація); електронні підручники; електронна версія підручника 
поділена на окремі статті по кожній темі. 

За даними досліджень [2-4], можна зробити два наступні висновки в 
якості навчання: лекції, онлайн-уроки, відео-уроки та підручники (електронні і 
паперові версії) не мають значимої різниці, тому не слід віддавати перевагу 
певному конкретному способу; значно краще відбувається навчання при 
необхідності згадувати попередньо отриману інформацію, необхідності робити 
творче завдання на основі отриманих даних. 

При використанні відео, його тривалість повинна бути не більшою за 6 
хвилин, так як за дослідженням Філіпа Гуо (Philip Guo), при тривалості відео-
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уроку більше шести хвилин, тривалість уваги студента швидко зменшується. 
На відео тривалістю 12-40 хвилин (триваліші не досліджувалися), в середньому 
тратиться 3 хвилини уваги [5]. Враховуючи цю інформацію можна зробити 
вивід, що онлайн-уроки менш ефективні ніж відео-уроки (так як вони мають 
тривалість звичайного уроку), і краще використовувати відео-уроки. 

З огляду на попередньо згадані дослідження, для закріплення знань, урок 
слід поділити на дві частини: викладення навчального матеріалу, певна робота 
що змусить учня згадати попередньо отриману інформацію і/або зробити 
творче завдання на основі отриманих даних. Якщо урок поділено на логічні 
блоки, то друга частина уроку може проводитися після кожного блоку. Для 
згадування завдання добре підходить невеликий тест з основної інформації, що 
давалася. Для творчого завдання підходять не складні задачі. Не має сенсу 
робити завдання триваліші (за часом виконання) за хвилину і використовувати 
ці завдання для оцінки знань, так як їх єдина мета - закріплення отриманих 
знань. 

При вивченні, можуть виникнути проблеми з розумінням чогось. Для 
вирішення цієї проблеми, слід створити чат підтримки (за темами), з 
розподілом за темами або форум підтримки (за темами). Останній варіант 
кращий, так як дозволить не створювати подібні питання і голосувати за 
популярні питання (що свідчитиме про проблеми в викладанні інформації що 
стосується питання). 

Таким чином, використання навчальними закладами елементів 
дистанційного навчання на додаток до традиційних форм, дозволяє 
оптимізувати навчальний процес, організувати самостійну, контрольовану 
викладачем позааудиторну роботу учнів. Впровадження дистанційного 
навчання сприяє поліпшенню якості освіти. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

О.В. Третьяченко, магистр  
Одесский национальный политехнический университет 

 
Данная статья посвящена вопросам формирования моделей 

деятельности гостиничного бизнеса. 
В работе представлены системы построения математических моделей, 

Автор определяет основные шаги создания математической модели. 
Ключевые слова: туризм, модель отельного хозяйства, математическая 

модель, актуальность, решение, построение. 
Обоснование актуальности исследования. На сектор отельного бизнеса, 

путешествий и туризма в настоящее время приходится 10,4% мирового ВВП. 
Согласно прогнозам, в ближайшие 10 лет в сектор туризма и гостеприимства 
будет добавлено 72 миллиона рабочих мест, а сама отрасль вырастет на 10%. 
Гостиничный бизнес приносит доход местной экономике напрямую, когда 
туристы тратят деньги в отелях, ресторанах и развлекательных заведениях. В 
2018 году в индустрии гостеприимства было создано 313 миллионов рабочих 
мест по всему миру, что составляет 9,9% от общей занятости и 20% всех 
глобальных сетевых рабочих мест, созданных за последнее десятилетие. 

Анализ последних исследований и публикаций. Дальнейшее развитие 
гостиничного хозяйства обусловлено обострением конкуренции на внутреннем 
и мировом рынках. Однако невозможно разработать предложение единое для 
всех гостиничных предприятий которые обеспечивали бы гарантированный 
успех, т.к. каждое предприятие или группа предприятий должны быть 
рассмотрены отдельно. Один из наиболее эффективных методов представления 
экономических и социально – экономических процессов и объектов в виде 
математической модели это экономика-математическое моделирование.  

Цель работы – построение модели деятельности отельного хозяйства. 
Процесс формирования модели представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. – Процесс формирования модели. 
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Изложение основного материала исследования. Основные шаги 
математического моделирования. 

1. Формирование модели. Этот шаг обусловлен становлением 
«нематематического» объекта, например, гостиничного хозяйства, параметры 
которого находят и устанавливают характерные между отдельными элементами 
модели взаимосвязи, после чего все «переводят» в математический вид, что и 
значит построение математической модели.  

2. Следующим шагом будет определение математической задачи и ее 
решение после получение самой модели. Этот шаг состоит из формирования 
алгоритмических методов и их решения с помощью компьютера. 
Завершающим шагом будет результат, полученный с указанной точностью и 
ограничением во времени. 

3. Преобразование полученной ранее информации из математической 
модели будет следующим шагом. Он представляет из себя «перенос» связей и / 
или следствий из математического языка в тот, который используется 
рассматриваемой сфере.  

4. Изучение адекватности построенной модели. Этот шаг рассчитан на 
проверку сходства численных значений, которые были получены путем 
просчета модели с реальным экспериментом. 

5. Выводы данного исследования. В данной работе стояла задача 
создания математической модели. На основание проведенного исследования 
можно сделать вывод, что для создания модели обязательно строгое 
выполнение всех четырех пунктов, это формирование модели, определение 
математической задачи, преобразование и проверка адекватности. Этот план 
действительно применяется в работе при создании моделей. Он помогает 
правильно установить проблему, построить модель, решить ее и преобразовать 
в нужный вид (язык).  

 

 
Рисунок 2. – Процесс моделирования 
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ВИМОГИ ДО ВИПУСКНИКІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  
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Данная работа описывает основные требования к выпускникам ІТ-

специальностей. Повышение уровня подготовки студентов IT-сферы 
возможно за счет создания усредненного список требований от IT-бизнеса. 
Представленный макет требований к специалистам может быть шаблоном 
критериев, использованных для получения статистики или анкетирования 
заинтересованных в получении качественного специалиста организаций. 
Предложенные требования помогут найти современного специалиста для 
таких актуальных профессий, которые базируются на ИТ-технологиях. 

Дана робота описує основні вимоги до випускників ІТ-спеціальностей. 
Підвищення рівня підготовки студентів IT-сфери можливо за рахунок 
створення усередненого списку вимог від IT-бізнесу. Представлений макет 
вимог до фахівців може бути шаблоном критеріїв, використаних для 
отримання статистики або анкетування зацікавлених в отриманні якісного 
фахівця організацій. Запропоновані вимоги допоможуть знайти сучасного 
спеціаліста для таких актуальних професій, які базуються на ІТ-технологіях. 

This work describes the basic requirements for graduates of IT specialties. 
Improving the training level of students in the IT sphere is possible by creating an 
average list of requirements from the IT business. The presented layout of 
requirements for specialists can be a template of criteria used to obtain statistics or 
questionnaires of organizations interested in obtaining a high-quality specialist. The 
proposed requirements will help to find a modern specialist for such relevant 
professions based on IT technologies. 

Ключевые слова: ІТ-сфера, ІТ-специальность, ІТ-компания, 
компетентность, информационные технологии, учебные заведения, 
специалист. 

Ключові слова: ІТ-сфера, ІТ-спеціальність, ІТ-компанія, компетентність, 
інформаційні технології, навчальні заклади, фахівець. 

Key words: IT sphere, IT specialty, IT company, competence, information 
technology, educational institutions, specialist. 

Обґрунтування актуальності проблеми. На даний час актуальним 
являється питання компетентностей та рівня виявлення компетенцій в ІТ-сфері. 
Все більш задіяними у цьому питанні стають працедавці та усі, хто зацікавлені 
в отриманні якісних спеціалістів. 

Над цією проблемою вже не один рік працюють і науковці, і ІТ-компанії і 
навчальні заклади. З кожним роком цей напрям стає найбільш поширеним, 
тому що напрям інформаційних технологій розвивається стрімко. 
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Важливо розуміти, що від того, як володіє суспільство новітніми 
технологіями, як вони використовуються, залежить те, як виглядає суспільство 
в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідники приділяють увагу цій проблемі саме виходячи з того, що 

прогресивними технологіями покращується розвиток життя, рівень освіченості 
та соціального життя. 

ІТ-компанії зацікавлені у прояві високого та сучасного рівня 
компетентностей у випускників навчальних закладів по спеціальностям. ІТ-
спеціаліст – це спеціаліст, який починає володіти знаннями інформаційних 
систем та технологій під час навчання. Саме тому потрібно приділити увагу 
освіти спеціалістів, коли вони отримують у школі, коледжі чи університеті. За 
останній час у попередніх роботах розглядались проблеми якості освіти 
майбутніх спеціалістів, інтелектуального капіталу. Формування 
конкурентоспроможності підприємств за рахунок використання складової 
конкурентного потенціалу являється актуальним напрямом, тому що 
багатопрофільний спеціаліст більш зручний для функцій організації [1]. 

Аналіз останніх досліджень концентрує увагу на вимогах до випускників 
ІТ-спеціальностей. Саме тому основною метою роботи являється наведення 
вимог до майбутніх спеціалістів ІТ-напрямку [2]. 

Основний матеріал.  
Вплинути на рівень підготовки IТ-спеціальностей (і спеціальностей тісно 

взаємодіючих з IT-технологіями) вищих або середніх навчальних закладів 
необхідно для задоволення потреб або вимог IT-компаній. Взаємне 
співробітництво між бізнесом в IT-сфері та вищій (середній) освіті вирішить 
проблему якісних потенційних кадрів. 

Підвищення рівня підготовки студентів IT-сфери можливо за рахунок 
створення усередненого списку вимог від IT-бізнесу. Показники, які необхідно 
враховувати - це і професійні знання, і практичні навички, і робота в команді, і 
ділові якості, і відповідність корпоративним цінностям. 

Крім переліку компетенцій навчальним закладам важливо знати який 
рівень відповідних компетенцій потрібно ІТ-компаніям. 

Вищий навчальний заклад, який здатний раціонально використовувати ті 
години, які викладаються по лабораторним, практичним заняттям на ІТ-
спеціальності, буде найбільш привабливим для студентів. Звичайно ж 
матеріальна база має не менше значення, але основним все ж залишаються 
отримані компетенції і якість викладання. 

Якщо зупиниться на виявленні вимог до IT-спеціальностей, то основними 
головними векторами є професійні та практичні навички володіння своєю 
спеціальністю. До цих напрямків можна додати ділові якості, вміння роботи в 
трудовому колективі, а також відповідність цінностям компанії. Макет вимог 
до спеціалістів наведений на рис.1. 
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Рисунок 1 – Вимоги до випускників ІТ-спеціальностей 
 
Даний шаблон критеріїв, може бути використаний для отримання 

статистики або анкетування зацікавлених в отриманні якісного фахівця 
організацій. 

Конкурентоспроможний фахівець – це одна з головних компонент 
функціонування сучасного підприємства. Якщо фахівець зможе 
використовувати знання, добуті у період навчання у навчальному закладі, 
компанії легше мати справу з таким фахівцем, ніж с тим, якого ще потрібно 
навчати та удосконалювати. 

Долучивши до дослідження взаємодію ІТ-компаній та навчальні заклади 
можливо провести анкетування, зібрати статистику та використовувати такі 
навчальні плани, які затверджені будуть и організаціями, зацікавленими у 
цьому. 

Висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку. Дослідження 
в області виявлення необхідних компетентностей ІТ-фахівців є сучасним 
необхідним підходом якісного трудового ресурсу компаній і рейтингу 
навчальних закладів. 

Представлені вимоги до випускників ІТ-напрямку є шаблонною базою, 
яка може нарощуватися і змінюватися. Опитування роботодавців цієї сфери, 
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організацій освітньої сфери може дати різкий поштовх прогресивного навчання 
і отримання сучасного співробітника компанії. 

Інтелектуальна продукція у світі глобальної економіки та стрімкого 
розвитку бізнесу являється тою фундаментальною ланкою, на якій тримається 
прийняття правильних, своєчасних та необхідних компанії рішень. Якщо 
фахівець буде володіти усіма тими компетентностями, отриманими на етапі 
навчання, організація не втратить конкурентоспроможність у порівнянні з 
іншими компаніями. 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЯК ПОКРАЩЕННЯ 
РІВНЯ ОСВІТИ 

О.О. Хорошко, магістр 
Одеський національний політехнічний університет 

 
Данная работа описывает введение информационно-коммуникативных 

технологий в современное образование. Появление и рост информационного 
общества дает право широко применять информационно-коммуникативные 
технологии в обучении, которые можно определить отдельными факторами. 
Применение информационно-коммуникативных технологий в образовании 
предполагает возникновению ряда проблем. В данной работе рассмотрены 
комплексы задач для решения этого вопроса.  

Дана робота описує запровадження інформаційно-комунікативних 
технологій у сучасну освіту. Поява та зростання інформаційного суспільства 
дає право широко застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в 
навчанні, які можна визначити окремими факторами. Застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, передбачає виникнення ряду 
проблем. В даній роботі розглянуто комплекси завдань для вирішення цього 
питання.  

This work describes the introduction of information and communication 
technologies in modern education. The emergence and growth of the information 
society gives us the right to make extensive use of information and communication 
technologies in education, which can be distinguished by individual factors. The use 
of information and communication technologies in education implies a number of 
problems. This work deals with complexes of problems to solve this problem. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, 
информационное общество, информатизация общества, образование. 

Ключові слова: інормаційно-комунікативні технології, інформаційне 
суспільство, інформатизація суспільства, освіта. 

Keywords: information and communication technologies, information society, 
informatization of society, education. 

 
Обґрунтування актуальності проблеми.  
На сьогоднішній день інформаційні технології є невід’ємним елементом 

сучасного світу, саме вони обумовлюють економічний та суспільний ріст 
країни. При сучасному темпу розвитку виникає питання про модернізацію 
навчання.  

Отже, актуальність даного питання в освіті має велике значення, тому що 
активний вплив на навчальний процес здійснюють інформаційно-комунікаційні 
технології. Через те що, вони перетворюють старі схеми передачі знань і 
засобів навчання на нові. Це пов’язано з використанням комп’ютерів і медіа 
комунікацій, програмного та апаратного засобів, систему обробки інформації.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питанням розвитку покращення рівня освіти займаються різні дослідники 

[1,2],зокрема інформаційно-комунікативним технологіям в освіті присвячено 
праці науковців, серед яких: Биков В. Ю. приділив увагу створенню єдиного 
інформаційного простору; Вдовичин Т.Я. зазначив, що інформатизація освіти є 
однією з найважливіших складових для процесу росту суспільства; Шишкіна 
М. П. акцентує увагу на проведенні комплексної роботи зі створення нових 
засобів інформаційно-комунікативних технологій та їх запровадження в 
навчальний процес[3].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що дослідники 
приділяють велику увагу вирішенню проблем інформаційно-комунікативних 
технологій в світі, тому що ці методи потребують трансформаційного шляху 
втілення в систему освіти[4].  

Основний матеріал. 
Інформатизація суспільства – це багатообіцяючий аспект до економічної, 

соціальної та освітньої прогресії. Інформатизація освіти спрямована на 
організацію та зростання інтелектуального потенціалу населення, покращення 
структури методів навчання, введення комп’ютеризації навчального процесу, 
що дає можливість з використовуванням світових умов, вирішити проблеми 
освіти.  

Поява та зростання інформаційного суспільства дає право широко 
застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в навчанні, що можна 
відокремити такими факторами: запровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у нинішню освіту значно прискорить процес передачі знань та 
накопиченню технологічних та соціальних навичок здобутих людством на 
протязі життя; сьогоденні інформаційні-комунікаційні технології, підвищують 
якість навчання й освіти, з їх допомогою людина швидше адаптується до 
соціальних змін у оточуючому колі (одержанні знання є актуальними як в 
сучасному так і в постіндустріальному суспільствах); оперативне 
запровадження цих методів в освіту є вагомим фактором для утворення нової 
системи освіти, яка відповідає нормам інформатизації суспільства та вплине на 
модернізацію традиційної системи освіти.  

Головними напрямами створення перспективних методів навчання, які в 
свою чергу займають важливу ступінь у системі освіти України, на думку 
вчених, є такі[5]: 

 Збільшення рівня освіти шляхом її фундаменталізації, ознайомлення 
учнів та студентів про новітні наукові здобуття, у більшому об’ємі та 
щонайшвидшими темпами; 

 Впровадження орієнтації навчання на технології інформатизації 
суспільства і передусім на інформаційно-комунікаційні технології; 

 Забезпечити масовий доступ для всіх верств населення; 
 Збільшення творчого потенціалу в освіті.  
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Однією з найважливіших частин освітньої системи являються освітні 
технології. Через те що, вони скеровують прямо на здобуття двох головних 
цілей: навчання та виховання.  

Під освітніми технологіями мають на увазі здійснення навчальних планів 
і навчальних програм. Використовуються методи та засоби для того, щоб 
створити, зібрати, передати, зберегти та обробити інформацію в певній сфері. 
Наука передає накопичений досвід знань від викладача до студента, за 
допомогою технологій в освіті, а також за побудовою моделей.  

Активний вплив на навчальний процес здійснюють інформаційно-
комунікаційні технології. Через те що, вони перетворюють старі схеми передачі 
знань і засобів навчання на нові. Це пов’язано з використанням комп’ютерів і 
медіа комунікацій, програмного та апаратного засобів, систему обробки 
інформації.  

З виникненням інформаційно-комунікаційних технологій пов’язують 
створення сучасних методів навчання і зберігання інформації, до них можна 
віднести інформаційно-пошукову і довідкову структури; електронні посібники 
та мультимедіа; електронну бібліотеку й архів, глобальну та локальну освітню 
мережу. 

Аналізуючи складники інформаційних технологій навчання, потрібно 
відмітити що, головною умовою досягнення інтеграцій технологій має бути: 
професіональне підготування педагогів та фахівців, які втілюють у навчання 
використання систем і засоби інтегрованих технологій. На базі інформаційно 
технологічного навчання всі учасники процесу повинні орудувати 
інформаційною грамотністю та знаннями у застосуванні технологій. Саме ці 
фактори створюють сучасно розвинену освіту та конкурентоспроможного 
фахівця. 

Висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку. 
Застосування інформаційно-комунікативних технологій в освіті призвело 

до покращення якості освіти, створення нових методів впливу на ефективність 
навчання студентів.  

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, 
передбачає виникнення і ряду проблем. Перехід до нових комп’ютерних 
технологій, апробації та запровадження в освіту разом із поєднанням 
модернізованих методів з більш традиційними– одна з таких проблем адаптації 
до учбового процесу. 

Для вирішення більш зручної адаптації раціональним буде запропонувати 
такі комплекси, як педагогічно-організаційний, навчально-методичний, 
психологічний та матеріально-технічний. А саме – створення відповідної 
навчально-методичної літератури, яку можна використовувати в інформаційно-
пошукових системах, мультимедіях та в мережевих технологіях; щоб 
використовувати методи інформаційно-комунікаційних технологій в фаховій 
практиці, потрібно формувати інформаційну культуру педагогів і студентів. 

 



Науково-практична інтернет-конференція 
 «Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку» 

  

 
121 

 

Література 
1. Filatova T. Mathematical Models of Information Manipulation in the 

Subject Field of Intellectual Production in Educational Institutions /T. Filatova, 
M. Glava // Materials of the International conference on Electronics and Information 
Technology (EIT’2016), 23th–27th May, 2016. Ukraine, Odessa, P. 92-96. 

2. Філатова Т. В. Проблеми управління учбовим процесом для 
підвищення якості інтелектуальної продукції в області економічної кібернетики 
// Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Економічна 
кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку», Одеса, 9–10 листопада 
2016 р. С. 126-128. 

3. Засоби інформаційно-комунікативних технологій єдиного 
інформаційного простору системи освіти України: монографія / [В. В. 
Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В. Ю. 
Бикова. К.: Педагогічна думка. 2010. 160с. 

4. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія 
/ В.Ю. Биков. К.: Атіка, 2009. 684 с. 

5. Ставицька І.В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті // 
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні методи 
викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”, 05-25 
квітня 2012р. К.: НТУУ «КПІ». С. 224-230. 
  



Одеса, 27-28листопада 2019 р. 
  

 

122 
 

 

МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ IT ФІРМИ 
 

А.A. Чугунов, к.е.н., доцент, 
О.Г. Голинський, магістр 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Даннаробота присвячена актуальній тематиці, а саме використанню 
нечітких експертних систем в практиці економічних досліджень. На даний 
момент основною проблемою сучасних підприємств, які дислокуються у 
вітчизняному IT-секторі – це розробка маркетингової стратегії  

У сучасному світі існує безліч наукових досліджень про розробку 
маркетингової стратегії та використання безліч математичних моделей 
розробки даної стратегії, тому в цій роботі було розглянуто створення і 
використання експертної системи з нечітким міркуванням, що й обумовлює 
актуальність даного дослідження. [1;2;3;4] 

Мета роботи– дослідження формування маркетингової стратегії на 
підприємстві, яке знаходиться у вітчизняному IT-секторі, використовуючи 
математичне моделювання нечіткої експертної системи. Основними 
інструментами дослідження виступають методи та моделі в експертній 
системі з нечітким міркуванням. Буде розглянуто, як покращити ефективність 
роботи підприємства на базі існуючих математичних методів для створення 
інструментарію експертної системи з нечіткими факторами.  

Дослідження спрямовано на проведення апроксимації статистичних 
даних та ідентифікації нелінійних залежностей з використанням можливостей 
нечіткого логічного висновку.  

Метою роботи є розробка методологічного та програмного 
інструментарію для створення маркетингової стратегії. 

Будь яке підприємство, яке дійсно хоче закріпитися на ринку або 
просунутися вперед, за умови насичення ринку, потребує розробки 
маркетингової стратегії для розширення ринку збуту товарів. Від правильно 
розробленої стратегії залежить ефективність функціонування підприємства і 
його майбутнє. 

Магістерське дослідження проводилося на матеріалах функціонування 
підприємства «Dals Media», яке займається розробкою програмного продукту, 
а саме мобільною грою. 

За допомогою маркетингу ведеться постійний пошук нових ринків, 
нових споживачів, нових видів продукції, нових сфер застосування 
традиційної продукції, здатних забезпечити підприємству найбільший рівень 
прибутку.  

Маркетинг виступає як інструмент регулювання виробництва і збуту, 
орієнтуючи виробничу діяльність підприємства, його структурну політику на 
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ринковий попит. Стратегії розвитку ринків мають на меті зростання обсягу 
продажів шляхом впровадження наявних товарів на нові ринки. 

Експертні системи (ЕС) представляють собою клас прикладного 
програмного забезпечення, що використовує принципи штучного інтелекту та 
формалізовані знання експертів для обробки оперативної інформації, та 
прийняття обґрунтованого рішення в предметній області, що аналізується. 
Експертні системи забезпечують вироблення та оцінку можливих альтернатив 
користувачем за рахунок створення систем, що базуються на знаннях 
отриманих від спеціалістів-експертів [5]. 

Експертні системи призначені для відтворення досвіду, знань 
професіоналів високого рівня і використання цих знань в процесі управління. 
Вони розробляються з використанням математичного апарату нечіткої логіки 
для експлуатації у вузьких областях застосування, оскільки їх використання 
вимагає великих комп'ютерних ресурсів для обробки і зберігання знань. В 
основі побудови експертних систем лежить база знань, яка ґрунтується на 
моделях представлення знань. У святи з великими фінансовими і часовими 
витратами у вітчизняних економічних ІС експертні системи не мають 
великого поширення. 

Вважається, що будь-яка експертна система – це система, заснована на 
знаннях, але остання не завжди є експертною. У системах, заснованих на 
знаннях, правила (або евристики), за якими вирішуються проблеми в 
конкретній предметній області, зберігаються в базі знань. Проблеми 
ставляться перед системою у вигляді сукупності фактів, що описують деяку 
ситуацію, і система за допомогою бази знань намагається вивести висновок з 
цих фактів [6]. 

Система функціонує в наступному циклічному режимі: вибір (запит) 
даних або результатів аналізів, спостереження, інтерпретація результатів, 
засвоєння нової інформації, висунення за допомогою правил тимчасових 
гіпотез і потім вибір наступної порції даних або результатів аналізів. Такий 
процес продовжується до тих пір, поки не надійде інформація, достатня для 
остаточного висновку. 

Простіші системи, засновані на знаннях, функціонують в режимі діалогу, 
або режимі консультації. Після запуску система задає користувачеві ряд 
питань про розв'язуваної задачі, які потребують відповіді "так" чи "ні". 
Відповіді служать для встановлення фактів, за якими може бути виведено 
остаточний висновок. 

У будь-який момент часу в системі міститься три типи знань: 
– структуровані статичні знання про предметну область, після того як ці 

знання виявлені, вони вже не змінюються; 
– структуровані динамічні знання – змінні знання про предметну 

область; вони оновлюються у міру виявлення нової інформації; 
– робочі знання, що застосовуються для вирішення конкретного 

завдання або проведення консультації. 
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Всі перераховані вище знання зберігаються в базі знань. Для її побудови 
потрібно провести опитування фахівців, які є експертами в конкретній 
предметній області, а потім систематизувати, організувати і забезпечити ці 
знання покажчиками, щоб згодом їх можна було легко витягти з бази знань. 

Структура експертної системи має структуру: 
1. База даних (не обов'язкова) 
2. База знань 
3. Машина виведення (розв'язувач) 
4. Підсистема пояснень 
5. Інтерфейс користувача 

База знань складається з правил аналізу інформації від користувача з 
конкретної проблеми. ЕС аналізує ситуацію і, залежно від спрямованості ЕС, 
дає рекомендації з розв'язання проблеми. 

Нечітка логіка є узагальненням класичної теорії множин і класичної 
формальної логіки. Дане поняття було вперше запропоновано в 1965 р Так само 
було введено поняття математичної теорії нечітких множин як об'єкта з 
функцією приналежності елемента до безлічі, що приймає всілякі значення в 
інтервалі [0; 1], а не тільки 0 або 1. На основі даного визначення вводяться різні 
логічні операції над нечіткими множинами і формуються поняття лінгвістичної 
змінної, як значення якої виступають нечіткі множини. Основним фактором 
виникнення нової теорії стало наявність нечітких і наближених міркувань при 
описі людиною процесів, систем, об'єктів. Предметом нечіткої логіки є 
дослідження міркувань в умовах нечіткості, розмитості, схожих з міркуваннями 
в звичайному сенсі, і їх використання в обчислювальних системах. 

При цьому для опису лінгвістичної змінної необхідно задати її ім'я (Х), 
безліч допустимих значень або терм-множина (Т), кожен елемент якого (терм) 
являє собою нечітку множину на універсальній множині U; синтаксичні 
правила (G), які породжують назву термів; семантичні правила (М), що задають 
функції належності нечітких термів, породжених синтаксичними правилами G. 

Характеристикою нечіткої множини виступає функція приналежності. 
При цьому, під нечітким безліччю А на універсальній множині U мається на 
увазі сукупність пар (휇А(휐), 휐), де 휇А(휐) - ступінь приналежності елемента 
휐 ∈  푈 до нечіткій множини А, що представляє собою узагальнення поняття 
характеристичної функції звичайного множини 휇А(휐)  ∈  [0,1] . Функція 
приналежності дозволяє обчислити ступінь приналежності довільного елемента 
універсального безлічі до нечіткій множині. 

Апроксимація залежності "входи-вихід" при використанні апарату 
нечіткої логіки, яка називається також нечітким логічним висновком, 
здійснюється на базі лінгвістичних висловлювань на кшталт "ЯКЩО-ТО" і 
операцій над нечіткими множинами [7]. 

У загальному випадку механізм логічного висновку включає чотири 
етапи: введення нечіткості (фазифікації), нечіткий висновок, композиція і 
приведення до чіткості, або дефазифікація. 
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За допомогою операцій ⋃(АБО) та ⋂(І) нечітка база знань записується 
більш компактно: 

 

(푥 = 푎 ) ⟶ 푦 =  푑 , 푗 = 1, 푚
 (1) 

 
 
 

Нечіткий логічний висновок дозволяє за допомогою нечіткої бази знань 
і операцій над нечіткими множинами побудувати апроксимацію залежності 

푦 = 푓(푥 , 푥 , … , 푥 ) 
У загальному випадку при 푛 вхідних змінних і однієї вихідної 휇 (푥 ) 

функція приналежності входу 푥 нечіткому терму а , тобто:  

 푎 =  
휇 (푥 )

푥 , 푥 ∈  푥 푥  (2)
 (2) 

휇  (푦) – функція приналежності виходу 푦 нечіткій терму 푑 , тобто: 
 

 푎 =  
휇 (푦)

푦 ,  푦 ∈  푦푦  (3)
 (3) 

 
 
 

Особливістю цього нечіткого безлічі є те, що універсальним безліччю 
для нього є терм-множина вихідної змінної 푦. Нечіткий логічний висновок за 
алгоритмом Мамдані виконується по нечіткій базі знань: 

 

푥 = 푎  푐 величиною 휔 ⟶ 푦 =  푑 , 푗 = 1, 푚
 (4) 

 
 
 

в якій значення вхідних і вихідної змінних задані нечіткими 
множинами. 

Результати. При побудові моделей систем і процесів з використанням 
нечітко множинного підходу і апарату нечіткої логіки всі вхідні і вихідні змінні 
представляються як лінгвістичні, що приймають значення з безлічі слів або 
словосполучень деякого природного або штучного мови. Виявлено типові 
порушення прозорості нечіткої моделі, які виникають як побічний ефект 
навчання за експериментальними даними. Встановлено, що методи збереження 
прозорості нечітких моделей формують жорстку систему обмежень, яка не 
дозволяє досягти високої точності навчання. Показано, способи підвищення 
точності навчання за рахунок пом'якшення цих обмежень призводять до деяких 
порушень прозорості нечіткої моделі. Запропоновано нову схему навчання 
нечіткої моделі Мамдані, що відрізняється від відомих:  

1. розширенням носія нечітких множин вихідної змінної;  
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2. виключенням із параметрів, що настроюються координат максимумів 
функцій приналежності крайніх термів; 

3. введенням обмеження на лінійну впорядкованість нечітких множин в 
рамках одного терм-множини. Комп'ютерні експерименти свідчать, що 
навчання за новою схемою не приводить до порушень прозорості нечіткої 
моделі. При цьому точність нечіткої моделі виходить не гірше, ніж при 
типовому навчанні. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ПРИВАБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 
А.А. Чугунов, к.е.н., доцент,  

Н.І. Чабанова, магістр 
Одеський національний̆ політехнічний̆ університет 

 
Україна сьогодні переживає інвестиційну кризу, приплив капіталу в її 

економіку за світовими мірками дуже незначний і не відповідає потребам 
країни. Гостру потребу в інвестиціях для спрямування їх у реальний сектор 
економік регіонів викликано недостатністю власних фінансових ресурсів, що 
призводить до необхідності використання іноземних інвестицій, як основної 
форми інвестування. При цьому регіональна політика залучення іноземних 
інвестицій визначається як один із основних факторів, що впливає не тільки на 
ефективність економічного зростання, але й на зміст і форми входження 
України до світової економічної системи, а також на розвиток ринкових 
відносин всередині країни. Отже, сьогодні необхідно приділяти увагу 
питанням, пов’язаним з інвестуванням, способами й методами залучення 
інвестицій та їх ефективним використанням на всіх рівнях: державному, 
регіональному, галузевому. 

Інформаційною базою дослідження використані статистичні дані 
Державного комітету статистики України, Головного управління статистики у 
Одеській області, інформаційно-аналітичні огляди Міністерства економіки 
України, обласних державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування, науково-методичні публікації.  

Мета роботи–вирішення науково-прикладної проблеми формування 
інноваційно-інвестиційної системи розвитку регіону на основіекономіко-
математичних моделей. Предметом дослідження є теоретичне та методологічне 
забезпечення формування моделі сприятливого інноваційно-інвестиційного 
клімату регіону з метою підвищення його конкурентоспроможності.  

Викладений у роботі огляд сучасного стану моделювання інвестиційних 
проектів свідчить, що розробка інноваційно-інвестиційних проектів 
виконуються для окремих процесів і фактично, є ітеративним процесом 
моделювання життєвого циклу проекту, що має бути засноване на використанні 
широкого спектру економіко-математичних моделей з обов’язковим 
використанням інформаційних технологій.  

Математична модель дає змогу знаходити оптимальний варіант 
управлінського рішення, яке дає можливість забезпечити розвиток ситуації для 
ефективного досягнення мети.  

Аналіз існуючих методів і моделей загальноекономічної, інвестиційної та 
інноваційної діяльності підприємств і регіону дозволив зробити висновок, що в 
найбільш прийнятним для вирішення поставленого завдання є оптимізаційний 
підхід до моделювання. Оптимізаційні моделі не тільки описують взаємозв'язок 
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параметрів внутрішнього стану виробничої системи, а й дають можливість 
знаходити оптимальні варіанти функціонування об'єкта.[1,2,3] 

В Україні необхідно не тільки шукати нові джерела інвестицій, а й 
формувати механізми їх ефективного використання в регіонах. Для зростання 
обсягу інвестицій в реальний сектор економіки слід задіяти, в першу чергу, 
кредити комерційних банків, інвестиційні можливості іноземних інвесторів, 
надходження від емісії цінних паперів та інше. 

Аналіз типологічних рис груп моделей показав, що для регіонального 
рівня ключовими характеристиками виступають: виробнича спеціалізація 
господарювання, структура споживання виробленого продукту, рівень і 
характер інтеграції у світогосподарські зв’язки. Також встановлено, що 
інвестиційний процес, який завжди лежить в основі моделі господарювання, 
визначає і динаміку показників, що кількісно оцінюють відповідні ключові 
характеристики. В аналізі, оцінці й прогнозуванні інвестиційного потенціалу на 
рівні регіону вирішене одне із найважливіших питань- кількість та склад 
індикаторів проектованої моделі – склад системи показників, що 
характеризують інвестиційний потенціал регіону. Враховані насамперед 
загальні вимоги до вхідних параметрів моделі, що дало змогу оптимізувати їх 
склад і підвищити надійність динамічної оптимізаційної моделі інноваційно-
інвестиційної розвитку регіону, побудованої на їх основі.  

Запропоновано регіональну структурно-логічну, інноваційно-
інвестиційну модель розвитку регіону, в основу якої покладено внутрішньо 
регіональні чинники та засоби прискорення інвестиційного зростання в регіоні, 
що дозволяє забезпечити в ньому ефективне господарювання; 

Обрано інтегральний критерій оцінки ефективного розвитку регіону в 
сучасних умовах, який обґрунтований за допомогою динамічного імітаційного 
моделювання поведінки регіональної господарської системи, що сприяє 
забезпеченню достовірності належного використання запропонованої моделі. 
Інвестиційні процеси відповідно до запропонованої моделі господарювання 
зазнаватимуть позитивних змін за умови використання відповідних засобів 
впливу, до яких віднесено систему регіональних банків розвитку та 
регіональних центрів інвестиційного проектування.  

Метою оптимізації формування інноваційно-інвестиційної системи 
розвитку регіону є визначення фінансових потоків, щоб, по-перше, 
збалансувати їх у часі, а по-друге, забезпечити такий резерв грошових коштів, 
щоб покрити поточні регіональні витрати на початку наступного періоду, поки 
не надійде новий потік коштів. Для оцінки зміни і динаміки розвитку регіону 
пропонується оцінювати фінансове становище регіону в кожен момент часу. З 
цією метою в моделі розглянемо план руху грошових коштів, що враховує всі 
надходження грошових коштів і платежі(витрати). 

Структура оптимізаційної моделі складається зі змінних, цільової функції 
та системи обмежень.[4] Опишемо відповідно до цієї структури модель, що 
розробляємо. 
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Вхідними змінними моделі є: 
 – залишок грошових коштів у попередній момент часу , 

 – потік надходжень від усіх видів діяльності у момент часу , 
 – потік витрат від усіх видів діяльності у момент часу . 

В якості критерію оптимізації пропонується вибрати інтегральний 
показник розвитку регіону. При прийнятті рішень він розраховується як сума 
фінансових надходжень від розглянутих видів діяльності в кожен момент часу. 

 

 
(1) 
 
 

 
(2) 
 
 

де 
Ut– інтегральний показник розвитку регіону в кожен момент часу 
Uit – синтезований показник інноваційно-інвестиційного розвитку по i-

тому блоку модели 
Uijt– аналітичний показник інноваційно-інвестиційної привабливості по і-

му блоку моделі в кожен момент часу. 
Метою оптимізації є максимізація середнього значення інтегрального 

показника (стану фінансових потоків) за весь період, що моделюється. 
Використання середнього показника обумовлено необхідністю збалансування 
потоків у часі. Тобто враховується можливість їх коливань у різні моменти 
часу. Тому цільова функція оптимізаційної моделі має вигляд: 

 

 
(3) 
 
 

де 
 – показник розвитку регіону по i-му виду діяльності у момент часу t 

(інтегральний показник розвитку регіону); 
n – кількість моментів часу, котрі моделюються. 
Обґрунтовано вибір критерію оптимізації.  
Мета показника стану фінансових потоків від загальноекономічної 

діяльності – максимізація його середньої величини, оскільки саме цей вид 
діяльності формує основний дохід регіону та впливає на чистий прибуток. 

У роботі доведено, що поєднання інвестицій та інновацій в єдину систему 
дозволяє вдосконалювати систему розвитку регіонів. Розриви і порушення 
єдиної схеми «інвестиції-інновації» призводять до порушень нормального 
процесу розширеного відтворення. Тільки системний підхід до реалізації 
наведених процесів дає можливість забезпечити економічне зростання в 
довгостроковій перспективі. 
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Для управління економічним розвитком регіонів розроблена система 
оцінки сучасного стану їх інноваційно-інвестиційної сфери в безпосередньому 
зв'язку із загальним економічним становищем. 

Обґрунтовано методологічні засади формування цілісної інтегрованої 
інноваційно-інвестиційної системи регіону.  

У роботі обґрунтовано необхідність формування системи мотивації до 
інноваційної діяльності як невід'ємної складової державної інноваційно-
інвестиційної політики. 

Доведено, що першочерговим завданням регіональної інноваційно 
інвестиційної стратегії соціально-економічного розвитку є максимальне 
використання можливостей науково-технічного та інноваційного потенціалу у 
відновленні реального сектора. 
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Транспорт– это отрасль материального производства, осуществляющий 

перевозки людей и грузов. В сфере общественного производства транспорт 
относится к сфере производства материальных благ. 

Основным направлением транспортной логистики являются 
маршрутизация, стоимость транспортного обслуживания, систематизация 
взаимосвязей с задачей управления запасами. 

Отсюда следует, что основная цель транспортной логистики заключается 
в оказании необходимых транспортных услуг в отраслях снабжения, сбыта и 
переработки продукции с минимальными затратами и ориентацией на 
постоянное снижение потребностей в транспорте. 

Использование математических методов, компьютерной техники и IT-
технологий позволяет решать многие вопросы транспортной логистики 
оперативно, своевременно и с минимальными затратами на распределение по 
линиям, упаковки и организации доставки продукции при транспортировке 
грузов. Разработано множество математических моделей решения задач 
транспортной логистики. На рис.1 приведена примерная классификация 
моделей, решения которых не составляет больших трудностей, поскольку 
имеется, в основном, математическое обеспечение решения упомянутых задач. 
Однако, сервисное программное обеспечение современных компьютеров всё 
ещё остается недостаточно быстродействующим при получении оптимальных 
решений. При этом, если задачи имеют большую размерность, то не всегда 
можно получить не только оптимальное, но и практически применимое 
решение. 
 

 
 

Рисунок 1– Некоторые задачи транспортной логистики 
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Работа посвящена рассмотрению основной формализации решения задач 

транспортной логистики. При централизованной доставке грузов 
предусматривается определение оптимальной последовательности объезда 
потребителей какой-то продукции одной транспортной единицей. 
Математическая модель приводится к модели задачи о коммивояжере, которая 
в последнее время удачно решается приближенно-вероятностным алгоритмом 
под названием «алгоритм муравьиной колонии». [1] 

Распределение грузов по потребителям несколькими транспортными 
единицами приводится к решению классической транспортной задачи 
линейного программирования. [2]. Для решения такого типа задач существуют 
методы- потенциалов, венгерский и ряд других, позволяющих достаточно 
оперативно получить решение. Но это случается тогда, когда размерность 
задачи не очень большая. Математическая модель задачи транспортировки 
грузов имеет модель другого типа, если груз разнотипный, стоимость перевозки 
единицы грузов зависит от типа грузов. Тогда необходимо искать пути 
приведения такой модели к так называемой однопродуктовой транспортной 
модели. Процедура складирования грузов ещё больше усложняет построение и 
решение модели задачи перевозки грузов. Её иногда можно привести к 
решению двух однопродуктовых задач линейного программирования. 

Что касается задач определения парка транспортных единиц, то почти все 
задачи приводятся к модели распределения ресурсов с учетом того, что 
транспортные единицы исчисляются в штуках и необходимо отнести модель к 
моделям целочисленного линейного программирования. Реализация таких 
моделей несколько усложняется, поскольку точного метода задач 
целочисленного линейного программирования относят к классу комбинаторных 
методов и имеют переборный характер. 

Дальнейшая работа будет посвящена изучению особенностей задач 
транспортной логистики, определению их особенностей, возможности 
построения вычислительных алгоритмов и переводу их на компьютерную 
реализацию. 
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Логистика как научная дисциплина и как один из главных элементов 

функционирования поддержки системы производстводитель – потребитель, 
занимает значительное место в планировании производства, организации 
доставки сырья и готовой продукции, предоставления рабочих мест и многое 
другое. Транспортная логистика, среди фунций которой, отвечать за 
своевременное обеспечение ресурсами производство, а также за качественную 
и бесперебойную доставку готовой продукции. К основным функциям 
транспортной логистики относят также и то, что необходимо в отличном 
состоянии доставить, то что теперь называется товаром, продукцию. А это 
значит, что расположение товаров в транспортной единице должно быть таким, 
чтобы, во-первых, можно было поместить больше товара, а, во-вторых, чтобы 
не пострадало его качество. 

Все эти функции, а именно их организация и оптимизация, можно 
переложить на использование математических методов и IT технологий. 
Использование математики и компьютерной техники для принятия решений на 
сегодняшний день уже не является чем-то особенным. Это всего лишь 
необходимые процедурные решения. 

Работа посвящена вопросам централизованной доставки товаров от 
пункта производства ряду потребителей. Само обслуживание потребителей 
осуществляется одной транспортной единицей. Следует определить 
последовательность посещения пунктов доставки, разгрузку товаров согласно 
заказам, вернуться в пункт производства и при этом проделать либо 
минимальную длину дороги, либо минимальное время, затраченное на объезд, 
либо растратить минимальное количество горючего. Последнее, это 
существенно, поскольку перемещение по улицам многотысячного города с 
частыми перекрестками и пробками может кардинально изменить 
предполагаемые затраты на доставку. Кроме того, решается еще одна проблема, 
пускай не точно оптимизационная, но необходимая для приемлимого решения 
задачи. Если известна последовательность доставки товаров по пунктам 
назначения, то соответствующим образом можно расположить товары согласно 
заранее известным заказам. 

Математически такая модель приводится к классической модели 
комбинаторной оптимизации, а именно к задаче о коммивояжере. Это очень 
популярная математическая модель, которой посвящено много публикаций, 
разработано как точных, так и приближенных алгоритмов. Однако все точные 
классические алгоритмы имеют экспоненциальную сложность вычислений. Все 
они относятся к классу NP сложности, что практически не всегда является 
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приемлимыми для практического решения задачи. Следует отметить, что 
главный комбинаторный метод – метод ветвей и границ[1], практически не 
может дать решение, если пунктов назначения больше 30. Последнее время 
большое внимание уделяют разработке приближенно-
вероятностныхалгоритмов. Уже известным и практически применяемым 
является метод муравьиной колонии[2]. Это довольно оперативный алгоритм, 
дающий близкое к оптимальному решение, за короткий промежуток времени. 
Однако отклонение получаемого решения от оптимального, непосредственго 
зависит от ряда параметров. К ним относят число муравьев (агентов), 
одновременно решающих одну и ту же задачу, от числа итераций, оценки 
наличия информации (феромонов), передаваемой агентами, обратную связь и 
многое другое. 

Нами предлагается модифицировать процедуру вычисления количества 
феромонов. Если выполнена итерация и получен некоторый опыт решения 
задачи, что можно использовать при выполнении дальнейших вычислений. 
Проведен числовой эксперимент, на основе которого можно сделать вывод об 
эффективности работы алгоритма, которая во многом зависит от разброса 
значений, представляющих расстояния между пунктами доставки и пунктом 
отправки, если критерием будет выступать длина дороги.В других случаях, при 
других критериях, перемещение между парами пунктов будут 
характеризоваться другими физическими величинами. 
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Необходимость принятия оптимальных решений в деятельности человека 

возникает на каждом шагу. Это можно осуществить интуитивно. На базе 
жизненного опыта и уровня интеллекта. Однако, широкое распространение 
вычислительной техники обеспечивает возможность принятия более 
обоснованной, технически и математически подтвержденной процедуры 
получения оптимальных или хотя бы хороших исходов. В последнее время, 
особое внимание уделяется комбинаторной оптимизации. Оптимизация, 
которая математически описывается как задачи математического 
программирования с булевыми переменными. Особенность этих задач 
заключается в том, что в большинстве случаев они имеют конечное число 
возможных решений. Это свойство задач позволяет создать методы 
переборного характера. Математическая проблема создания таких методов 
состоит в том, чтобы полный перебор вариантов привести к частичному, так 
как количество вариантов растет экспоненциально росту количества искомых 
величин. 

Данная работа нацелена на перебор методов решения комбинаторных 
задач экстремального характера, математически описываемых как задачи 
линейного программирования с булевыми переменными. Классификация 
комбинаторных задач может быть представлена в следующем виде (рис.1): 

 

 
Рисунок 1 – Виды комбинаторных задач линейного программирования 

 
Методы решения этого типа задач могут быть точными, приближенными 

или вероятностно – приближенными. Такие точные методы как метод ветвей и 
границ, метод Форда-Фалкерсона на графах не всегда обеспечивают получение 
оптимального решения за приемлемое время в практической деятельности. В 
последнее время стали широко распространены алгоритмы, построенные на 
идеях поведения неинтеллектуальных живых существ или природных явлений, 
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которых можно формализовать и использовать как алгоритмы получения если 
не оптимальных решений, то достаточных в большинстве случаев, при этом за 
оперативно требуемое время. Методы решения задач комбинаторной 
оптимизации приведены на рисунке 2: 

 

 

Рисунок 2 – Методы решения задач комбинаторной оптимизации 

 

В формальной постановке, комбинаторную задачу оптимизации можно 
записать так: 

푍 = 푚푎푥푓(푥)| 푥 ∈ 퐺, где 퐺 − конечное. 

Вариант 푥∗ ∈ 퐺 считается оптимальным вариантом, если: 

푓(푥∗) ≥ 푓 푥 | 푥 ∈ 퐺. 

Приближенное решение, полученное с точностью 휀, будет такое решение 
푥, для которого: 

푓(푥̅) − 푓(푥∗)
푓(푥∗) < 휀, 휀 > 0. 

 

В таких приближенных алгоритмах «ослабляется» признак 
оптимальности. В методах локальной оптимизации вокруг решения строится 
окружность. В задачах нуль-один окружностью является варианты, в которых 
одна компонента с значением «1» меняется на значение «0». В такой 
«окружности» определяется локальный экстремум. 

Приближенно – вероятностные алгоритмы предопределяют вариант 
решения, оптимальность которых оценивается величиной вероятности. С целью 
определения самой величины самой величины, используется поведение 
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насекомых (муравьев), которые ищут короткий путь к источнику пищи – 
алгоритм муравьиной колонии. Данные социальные существа способны 
передавать информацию, работать самостоятельно, достигать единой цели и 
поддерживать обратную связь. Эти их свойства используются при 
формализации алгоритмических процедур, результат которых оценивается 
вероятностно. Удачное решение многомерной задачи о ранце методом 
муравьиной колонии приведено в [1]. Подробное решение задачи о 
коммивояжере описано в [2]. Приведены результаты числовых экспериментов. 
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ BPMN-НОТАЦІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ 
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

Н.В. Яценко, ст. викладач, 
В.А. Савенко, магістр, 
Ю.М. Папікян, магістр 

Одеський національний політехнічний університет 

Метою міжнародного стандарту BPMN (Business Process Model and 
Notation) є забезпечення можливості інтеграції та використання розроблених 
бізнес-процесів в середовищі одного постачальника послуг в середовище 
іншого постачальника. Цей міжнародний стандарт містить набір як елементів 
для побудови бізнес-процесів, так і формат обміну даними. BPMN 2.0. – це 
оригінальна специфікація виготовлена групою компаній «OMG» (Object 
Management Group), з'явилася в січні 2011 року [1, 2].  

Переваги міжнародного стандарту BPMN 2.0: розширення визначення 
взаємодії з розробником та користувачем, формалізація семантики виконання 
всіх елементів BPMN, графічне розширення моделей процесів, деталізація 
складу і співвідношення подій та ін. 

Нотація BPMN 2.0 пов’язана із залежними мовами моделювання WSDL 
(Web Services Description Language), XML Schema (Extensible Markup Language 
Schema), і XPath (XML Path Language), які застосовуються для визначення типів 
та передачі даних. 

Однією з причин створення BPMN (в тому числі і BPMN 2.0) є 
необхідність побудови простого(подібного до блок-схеми), наочного та 
гнучкого механізму для створення моделей бізнес-процесів. Гнучкість 
досягається завдяки набору елементів і правил нотації.  

В BPMN 2.0 елементи представлені у вигляді спеціальних значків. Для 
забезпечення простоти і гнучкості в нотації, використано підхід систематизації 
графічних елементів нотації за категоріями. В рамках основних категорій 
елементів можуть бути додані додаткові внутрішні варіації, а також додаткова 
інформація для задоволення вимог складності без внесення значних змін у 
загальну структуру діаграми для легкості її розуміння [4].  

Основні елементів для побудови бізнес процесів розподілені таким 
чином: Операції / Процеси (Task), Події (Events), Розвилки (Gateways), Потоки 
(Flow) та інші [1, 3].  

При розробці бізнес-процесів існує можливість зображення одного і того 
же процесу або циклу як мінімум двома і більше способами. Залежить це від 
вибору розробника та потреб майбутнього користувача..  

На основі нотації BPMN 2.0 розроблено такі відомі програмні продукти 
BONITA, BIZAGI, ELMA та ін. Зупинимось коротко на основних 
характеристиках кожної системи [8, 9]. 

Bonita BPM (Bonita Open Solution) – це французька розробка. У Bonita є 
безкоштовна версія Community Edition, в якій є всі основні елементи для 
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побудови та моделювання бізнес-процесів. Bonita BPM – це система для 
розробки бізнес-процесів для підприємств середнього и малого бізнесу. Bonita 
BPM інтегрується с популярними рішеннями (Oracle, Microsoft, Google), а 
також з відкритими системами (Talend, Alfresco, Jaspersoft, SugarCRM, 
SpringSource). Системадозволяє генерувати повністю незалежні BPM додатки, 
які можна впровадити в робочий простір користувача, а також розширити 
можливості вже існуючого програмного забезпечення користувача.  

Для створення бізнес-процесів в середовищі Bonita BPM необхідно: 
створити організацію, тобто ввести співробітників (для того, щоб знати хто 
буде виконувати бізнес-процес, кому посилати (відправляти) повідомлення та 
ін.); визначити виконавців процесу; створити діаграму бізнес-процесу; 
визначити зміні процесу; створити форму для виконання бізнес-процесу; 
налаштувати виконання бізнес-процесу; запустити бізнес процес на виконання. 

Bonita BPM має зручний графічний інтерфейс та складається із таких 
основних компонентів: 1) Bonita BPM Studio – графічне середовище для 
розробки та тестування процесів. Він складається з основних інструментів 
дизайну: робочої області для побудування бізнес-процесу детальним 
визначенням кроків переходів точок прийняття рішення, надає можливості для 
розробки форм, які будуть у подальшому використовуватись у WEB-додатку. 2) 
Bonita BPMPortal забезпечує виконання та перегляд процесів у ході виконання 
бізнес процесів. Bonita BPMPortal – забезпечує виконання щоденних задач 
згідно алгоритму бізнес-процесів. 3) Bonita BPM Engine відповідає за 
виконання бізнес-процесів і інтеграцію з іншими додатками. 

Імпорт діаграм підтримується форматом XPDL (Process Definition 
Language). Не використовується стандарт опису BPEL (Business Process 
Execution Language).  

Розроблені бізнес-процеси у середовищі Bonita BPM можливо 
використовувати у різних галузях: 1) В освіті Bonita BPM забезпечує 
дослідницьке середовище при викладанні дисциплін пов’язаних із 
застосуванням інформаційних технологій у вищих навчальних закладах. 2) В 
роздрібній та on-line торгівлі для підвищення якості обслуговування клієнтів та 
здійснення продажів через Інтернет по декільком каналам, захисту 
конфіденційних даних від шахрайства. 3) В фінансових сферах для захисту від 
незаконної діяльності, дотримання правил проведення операцій, цифрової 
безпеки. 4) Для охорони здоров'я Bonita BPM надає медичним працівникам 
потрібні централізовані точні дані та добре узгоджені дії серед високо 
регульованих постачальників медичних послуг для прийняття обґрунтованих 
рішень. 5) В телекомунікації та медіа Bonita BPM забезпечує цифрову 
трансформацію щоб підтримувати лояльність клієнтів, постійно впроваджувати 
інновації. 6) В державному секторі Bonita BPM надає можливість урядовим 
установам автоматизацію та інтеграцію до управління бізнес-процесами між 
відділами для поліпшення доступу громадськості до громадських послуг та їх 
задоволення. 7) Розроблені у Bonita BPM бізнес-процеси надають можливість 
контролювати витрати виробничих процесів. 8) Завдяки Bonita BPM 
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енергетичні та комунальні компанії проводять цифрову трансформацію, щоб 
реагувати на динамічні, невизначені, швидко мінливі енергетичні та бізнес-
ландшафти [6]. 

Bizagi BPM Suite є іспанською розробкою за підтримки Великої Британії 
та Колумбії і в даний момент є частково безкоштовною. Також як і Bonita 
Bizagi складається з трьох компонентів, які виконують окремі функції: Bizagi 
Studio – автоматизація процесу, Bizagi BPM Server – виконання процесу, Bizagi 
Process Modeler – дизайнер процесів.  

Bizagi пропонує потужний графічний редактор, але мінусом є те, що 
треба постійно переключатися між вікнами редакторів. Моделювання бізнес-
процесів здійснюється в нотації BPMN 2.0. Підтримується найбільш повний 
рівень відповідності специфікації BPMN. При створенні простих схем все 
зручно, але виникають труднощі, коли збільшується їх складність. При роботі з 
великою схемою можуть бути втрачені описи подій і потоків, або об'єкти при 
копіюванні «приклеюються» один до одного.  

Bizagi Studio – це платний модуль основного програмного забезпечення, 
дає можливість колективного проектування. Цей модуль дозволяє інтегрувати 
систему з іншими корпоративними додатками. Автоматизація процесів 
здійснюється в графічних інтерфейсах, необхідність програмування є тільки 
при специфікації скриптових завдань [5].  

В Bizagi BPM є свої розробки бізнес процесів, які можливі для 
використовування у різних галузях: 1)В платформі цифрового бізнесу для 
надання фінансових послуг Bizagi BPM дозволяє робітникам спільно 
оцифрувати основні операції та надавати інтелектуальні та контекстуалізовані 
послуги для покращення клієнтського досвіду і збільшення прибутку. 2) Для 
страхуванняBizagi BPM надає можливість оцифровувати та автоматизувати 
складні процеси для врегулювання страхових випадків. 3) Для виробництва та 
роздрібної торгівлі Bizagi BPM дозволяє оптимізуючи складні операції 
ланцюжка постачань, виробничих процесів та багатоканальних продажів. 4) 
Бізнес-процеси, розроблені у Bizagi BPM в державному секторі підвищують 
ефективність та зменшують витрати, одночасно забезпечуючи кращу безпеку та 
управління, завдяки добре налагодженій та зв’язаній роботі між відомствами із 
залученням громадськості. 5) Автоматизація бізнес-процесів в охороні здоров'я 
через Bizagi BPM дозволяє постійно вдосконалювати та впроваджувати нові 
операційні та аналітичні бізнес-процеси з мінімальним впливом на існуючі 
ресурси ІТ, що дозволяє знизити витрати, підвищити ефективність та 
покращити обслуговування пацієнтів [5]. 

ELMA BPM – розробка російської компанії ELMA. Моделювання бізнес-
процесів в системі ELMA здійснюється в спеціальному графічному редакторі 
«Дизайнер ELMA» в нотації BPMN 2.0. Ця нотація була повністю локалізована 
на російську мову фахівцями даної компанії. У вільному доступі є версії, 
доступні для вільного скачування на сайті ELMA.  
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В середовищі ELMA BPM є можливість покрокового налагодження 
процесів, скриптів і користувальницьких форм, що дозволяє ефективно 
використовувати час розробки.  

У ELMA є безкоштовна версія на п’ять робочих місць. Також пропонують 
комерційні версії: Експрес-версію на СУБД Firebird, «Стандарт» версія на базі 
MS SQL [7].  

Бізнес-процеси, розроблені у ELMA BPM мають широкий спектр 
застосування: банки та фінансові компанії, державний сектор та освіта, ІТ-
компанії, видавнича справа та реклама, інжиніринг, консалтинг, медицина та 
фармацевтика, виробництво, Retail (роздрібна торгівля) та дистрибуція, 
будівництво та нерухомість, телекомунікації, транспорт, управління 
компаніями та ЖКХ. 
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ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Д.С. Аверіна, здобувач вищої освіти 

Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

 
Металургія є однією з найбільших галузей економіки, що виробляє 

сировину для машинобудування, транспортної і будівельної промисловості. Без 
розвиненої металургії неможливий технічний прогрес практично ні в одній 
галузі. Майже всі промислово розвинені країни ЄС, а також США, Японія, 
Корея приділяють особливу увагу розвитку металургійної промисловості. 

У 2015–2018 рр. в країні спостерігалося скорочення виробництва сталі й 
чавуну. За І півріччя 2019 р. виробництво чавуну в Україні зросло на 0,4% 
порівняно з аналогічним періодом 2018 р., сталі – на 5%, металопрокату – на 
3,2%.Загальне внутрішнє споживання металу зросло з 5,05 млн. т у 2018 р. до 
5,39 млн. т у 2018 р., тобто на 6,8%. Зростання споживання української 
металопродукції становить 5, 4% (з 3,75 млн. т до 3,95 млн. т). Рештку 
збільшення споживання забезпечив ріст імпорту металопродукції, рівень якого 
у 2019 р. становив 1,3 млн. т, а у минулому році досяг 1,44 млн. т. Значна 
частка цього імпорту припадає на сортамент, який або виробляють українські 
металургійні підприємства, або спроможні його виробляти [1]. 

Таким чином, за останні роки в країні спостерігалася тенденція до 
зниження загальних обсягів виробництва металургійної промисловості. З іншої 
сторони, можна стверджувати, що Україна має потенціал гірничо-
металургійного комплексу, який базується на наявності власної сировинної 
бази, достатньої кількості виробничих потужностей, а також на високому рівні 
науково-технічної бази. 

Метою досліджень є виявлення та формування комплексу проблем щодо 
стратегічного розвитку підприємств металургійної галузі. 

Стратегія галузі – це система взаємоузгоджених стратегічних рішень з 
основних напрямів функціонування галузі, що визначають її внутрішнє 
середовище і зовнішні прояви.  

Стратегія розвитку галузі повинна включати в себе цілі, які багато в чому 
визначають її структуру і зміст. Вони є концептуальними орієнтирами для 
подальшої розробки змісту стратегії, методів, форм і інструментів для 
досягнення цих цілей. 

Тому важливим моментом є створення стратегії розвитку металургійної 
промисловості країни, що дозволяє планувати довгостроковий розвиток 
держави та здійснювати держконтроль за реалізацією запланованих показників 
її економічного розвитку. 

Зробивши аналіз стану підприємств металургійної галузі [1–3], було 
сформульовано такі проблеми для її розвитку: 
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– відсутність внутрішнього ринку чорних металів і зниженням 
платоспроможного попиту тих секторів економіки, які є основними 
споживачами металу; 

– виведення з експлуатації зайвих активів або знижування ступеня їх 
використання. Ці процеси проходили без спеціальних програм ліквідації 
застарілого мартенівського виробництва. Як правило, ліквідовувалися тільки 
надмірні і вкрай морально і фізично застарілі потужності; 

– змінення тарифів і неконтрольоване зростання цін. Ціни на продукцію 
металургії збільшуються не так швидко, при цьому постійно відбуваються 
коливання рівня цін в пов'язаних галузях; 

– недостатня державного фінансова підтримка щодо регулювання 
стратегічних напрямів металургійної галузі; 

– неповноцінне використання науково-технічних досягнень щодо 
модернізації металургійних технологій та устаткування на відповідних 
підприємствах; 

– недостатня розвиненість зовнішніх зв’язків гірничо-металургійного 
комплексу України. 

Основні тенденції розвитку металургійного комплексу в останні роки 
відповідають певною мірою загальносвітовим. Найважливішими з них є такі: 

– постійне зростання обсягів виробництва і споживання металопродукції; 
– збільшення обсягів експортно-імпортних операцій у вартісному 

вираженні; 
– ресурсозбереження і зниження екологічного впливу на тлі світового 

підвищення вартості енергоресурсів та вимог до охорони навколишнього 
середовища; 

– придбання компаніями активів суміжних металоспоживаючих галузей і 
об'єктів інфраструктури (енергетичні потужності, порти і т.д.); 

– підвищення якісних характеристик продукції та вдосконалення її 
сортаменту; 

– укрупнення компаній-виробників і вихід їх за межі своїх країн в руслі 
глобалізації світової економіки; 

– орієнтація на оновлення і модернізацію основних виробничих фондів 
металургійних підприємств; 

– розвинення державно-приватного партнерства щодо розвитку 
інфраструктури країни, яке дозволило б інвестувати в розвиток 
металургійних підприємств, в тому числі гірничодобувних; 

– змінення законодавства для стимулювання внутрішнього споживання 
продукції гірничо-металургійного комплексу [2]. 

Без розвиненої металургійної промисловості неможливий технічний 
прогрес практично ні в одній галузі. Тому сформульовані заходи стратегічного 
розвитку гірничо-металургійного комплексу допоможуть вирішити його 
проблеми. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ 

 
А.К. Гладка, здобувач вищої освіти 

Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

 
Рівень економічної безпеки у країні визначає здатність до динамічного 

розвитку промислових підприємств, навчальних закладів, акціонерних 
товариств, галузей народного господарства, й тому має стратегічне значення. 
Економічна безпека є важливим фактором стійкого розвитку економіки 
держави [2]. 

Одним з секторів національної економіки є нафтогазова промисловість. 
Нафта – це паливо й сировина для різних галузей. Нафтова промисловість 
охоплює нафтовидобувну та нафтопереробну галузі. Нафтовидобувна 
промисловість об'єднує підприємства з розвідування й видобутку нафти та 
попутного нафтового газу, зберігання та транспортування нафти. Україна бере 
участь у міжнародній торгівлі та в міжнародній співпраці в цій галузі. 
Враховуючи вплив цієї галузі на економіку України, забезпечення економічної 
безпеки є важливим аспектом розвитку економіки взагалі. 

Мета дослідження – сформулювати методологічні аспекти щодо 
реалізації економічної безпеки підприємств нафтогазової промисловості. 

Економічна система галузі складається з суб'єктів господарювання, тобто 
виробничих підрозділів. Вони самі визначають свою економічну політику, 
формують портфель замовлень, організують виробництво і продають 
продукцію, тобто повною мірою відповідають за результати своєї господарчої 
діяльності. Тому проблема забезпечення економічної безпеки підприємств цієї 
галузі є актуальною й зумовлює розроблення власної системи безпеки. 

Було узагальнено підходи до визначення економічної безпеки 
підприємства [3–5]. Економічна безпека підприємства – це такий економічний 
стан, який сприяє забезпеченню захищеності його економічних інтересів від 
негативних чинників внутрішнього і зовнішнього середовища та створення 
необхідних фінансово-економічних умов для безперервної успішної діяльності 
та стійкого розвитку підприємства. 

Складовими економічної безпеки є: матеріально-сировинна, техніко-
технологічна, кадрова, інформаційна, зовнішньоекономічна, ринкова [4]. 

Для характеристики системи економічної безпеки підприємства 
важливими є такі методологічні положення: 

1. Кожне підприємство є системою, яка складається з пов'язаних між 
собою компонент. На межі внутрішніх та зовнішніх зв'язків такої системи 
(суб’єкту господарювання) можуть утворюватися умови, через які реалізуються 
погрози її економічної безпеки. 

2. Система економічної безпеки підприємства не може бути шаблонною. 
Вона унікальна на кожному підприємстві, тому що залежить від регіону, де 
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знаходиться, рівня технічного оснащення, кваліфікації кадрів, виробничих 
зв'язків підприємства, конкурентного середовища та ін.  

3. Створення та функціонування системи економічної безпеки 
підприємства повинні спиратися на методологічні основи наукової теорії 
безпеки й теорії соціального управління, оскільки система такої безпеки є 
елементом системи управлення підприємством. 

4. Система економічної безпеки підприємства є відносно самостійною 
стосовно аналогічних систем безпеки інших суб'єктів підприємницької 
діяльності. Водночас ця система є складовим елементом системи економічної 
безпеки міста, району, області та держави.  

5. Система економічної безпеки суб'єкта господарювання може бути 
тільки комплексною. Забезпечення такої системи тісно пов'язано з рівнем 
забезпечення науково-технічної, кадрової, екологічної, інформаційної, фізичної 
безпеки. 

Сформульовано принципи реалізації економічної безпеки підприємства, а 
саме: законність, комплексність і системність, економічність, пріоритетність 
запобіжних дій, гласність і конфіденційність, економічна обґрунтованість. 

Система принципів забезпечення безпеки підприємства не є застиглою 
Залежно від соціально-економічної, виробничої, інформаційної, кадрової 
ситуації та інших конкретних умов можуть з’являтись і здобувати особливу 
важливість різні напрямки діяльності підприємства щодо досягнення певного 
рівня економічної безпеки [1]. 

Запропоновано шляхи удосконалення управління системою економічної 
безпеки підприємств нафтогазової промисловості: 

– діагностування економічної небезпеки шляхом прогнозування її 
майбутнього рівня; 

– виявлення погроз технічного характеру з урахуванням специфіки галузі; 
– поліпшення системи охорони на підприємстві; 
– спеціальне обстеження засобів обчислювальної техніки на можливість 

несанкціонованого зняття інформації; 
– постійне підвищення кваліфікації кадрів для формування спеціальної 

служби забезпечення економічної безпеки. 
Для удосконалення системи економічної безпеки потрібно враховувати 

вплив нафтогазової галузі на українську економіку. А також виявити проблемні 
зони підприємства, розглянути зміни показників у динаміці та виявити 
напрямки для управлінських рішень щоб укріпити економічну безпеку 
підприємства, що розглядається. 

Вирішення аспектів забезпечення економічної безпеки підприємств 
нафтогазової промисловості буде сприяти реалізації енергетичного потенціалу 
й економічної безпеки країни. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВЯЗКУ ТА 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  
 

Т.М. Копань, аспірантка 
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 

  
Сфера зв’язку та інформатизації продовжує розвиватись як у цілому світі, 

так і в Україні, це впливає на сталий розвиток суспільства, підприємства зв’язку 
та економіки. Український ринок послуг зв’язку тісно залежить від розвитку 
світових стандартів. Сформована ситуація змушує підприємства сфери зв’язку 
та інформатизації (ПСЗІ) шукати нові, більш ефективні способи розробки та 
надання сучасних телекомунікаційних послуг, спрямованих на більш повне 
задоволення потреб споживачів. Сучасні підприємства сфери зв’язку та 
інформатизації можуть успішно існувати та конкурувати на ринку тільки при 
постійному розвитку та адаптації до нових умов ведення бізнесу. Посилення 
конкуренції на ринку диктує необхідність розробки ефективної маркетингової 
політики для просування нових послуг [1]. В процесі діяльності ПСЗІ 
відбувається формування додаткових: організаційної та фінансової складових 
конкурентоспроможності в інформаційному просторі, який їх оточує та який 
сформований системою наведеною на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності 
ПСЗІ в інформаційному просторі 
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Так, в процесі функціонування інтегрованої групи підприємств сфери 
зв’язку та інформатизації в організаційному аспекті можлива розробка та 
удосконалення антикорупційних, функціональних та фінансових нормативно-
правових актів; підвищення товарної і інформаційної корисності та цінності 
шляхом централізації маркетингової діяльності; створення єдиного балансу 
науки і виробництва, використання аутсорсингу та аутстафінгу. У фінансовому 
аспекті функціонування підприємств можливе з використанням програм ЕС 
підтримки бізнесу з метою отримання закордонного та венчурного 
фінансування інноваційного розвитку, грантів; використання на більш 
доступних умовах банківського кредитування, вживання акредитивної форми 
розрахунків, клірингу; забезпечення інформаційної безпеки, програмне 
забезпечення електронного документообігу, кіберстрахування тощо. 

Таким чином, запропоновані основні складові конкурентоспроможності 
ПСЗІ в інформаційному просторі сприятимуть зростанню активності 
підприємств та сталому розвитку самої сфери зв’язку та інформатизації та 
країни в цілому. 
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НАПРЯМКИ СЕКТОРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА  В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ  
НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ 

 

О.Л. Малін, к.ю.н., доц. 
Одеський національний політехнічний університет 

 

Якщо основою ДПП є цифрові інновації, то їх дифузія та проникнення у 
різні сфери життя суспільства та сектори економіки може створити новий тип 
кластеру – цифровий, який має особливий потенціал – це спроможність швидко 
масштабуватися, переходячи з вузького локального (галузевого або 
регіонального) рівня на національний. Тобто цифрові кластери, що 
розгортаються на основі проєктів полісекторального ДПП з цифровими 
інноваціями, є не лише перспективним напрямом полісекторального та 
багатофункціонального інноваційно-орієнтованого розвитку ДПП [1, 2]. Вони 
насправді можуть стати точками зростання у цих галузях та локаціях (містах, 
регіонах), де задіяні такого типу проєкти ДПП. 

Проєкти полісекторального ДПП з цифровими інноваціями локалізуються 
у секторах з варіативною метою:  

− забезпечення якості життя населення;  
− надання послуг (освітніх, медичних); 
− розвиток науки (взагалі або  галузевої науки чи її певного напряму);  
− модернізація сфери комунальних послуг. 
Розвиток секторального ДПП у країнах відрізняється. Зокрема, ознака 

«етап реалізації проєкту ДПП (табл.1) доводить, що найбільше реалізованих 
проєктів у країнах світу стосується доріг: 25 з 27 представлених країн (92, 6%), 
причому 19 (76%) – діючі проєкти ДПП. 

Різновидом цифрового кластеру є транспортно-соціально-муніціпальний 
(державний) ланцюг, до якого відноситься інфраструктурне цифрове ДПП «Е-
квіток», розпочате у сфері міськоготранспорту, яке може набути нового 
ширшого функціоналу за рахунок розширення основного функціоналу 
(зокрема, облікових функцій),  а також додаткового та допоміжного 
функціоналу [5]. 

Апробуванні модельні конструкції ДПП у сфері енергоощадження або 
енергосервісу, що здійснюються шляхом співпраці з енергосервісними 
компаніями (ЕСКО-контракти), які довели свою ефективність,  доцільно 
впровадити для залучення коштів приватного партнера у термомодернізацію 
об’єктів теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення 
та розподілу природного газу та електричної енергії. 
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Таблиця 1. Напрямки секторального ДПП в деяких країнах світу: ознака 

«етап реалізації проєкту ДПП» 
Джерело: удосконалено на підставі [3] з врахуванням систематизації [4]) 
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1. Австрія Х    Х Х  * Х Х * Х Х 
2. Бельгія * *  Х * **  * Х Х *   
3. Болгарія  *     *  * Х   * 
4. В. Британія Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х 
5. Греція * Х   *  * *  Х * * * 
6. Данія   * * * (*) * * * * Х  * 
7. Естонія    Х * *    * Х   
8. Ірландія Х   * *   * Х Х Х Х Х 
9. Іспанія Х Х   Х  Х Х Х Х * * Х 

10. Італія Х *  Х Х  Х  Х Х Х Х Х 
11. Казахстан         Х *    
12. Литва    (*) * (*)   *  * *  
13. Латвія *   Х  (*)    * Х   
14. Нідерланди Х  *  *   * Х * Х  Х 
15. Німеччина Х  Х Х Х *  Х Х Х Х Х Х 
16. П. Ірландія Х  Х * * Х    Х Х  Х 
17. Польща * * * * * (*)   * Х * * Х 
18. Португалія  *   Х *  * Х Х    
19. Росія  *  (*)  (*)    *   * 
20. Румунія  *  * * *    Х  * Х 
21. Словаччина *  *  Х Х   Х Х   Х 
22. Угорщина   * * * *  Х * Х Х Х * 
23. Франція Х * Х * Х Х * Х Х Х Х Х Х 
24. Хорватія  *  Х *     Х   * 
25. Чехія *  * Х * (*)  * * Х  *  
26. Шотландія Х   Х Х   Х  Х Х  Х 
27. Швейцарія Х   (*)  Х     Х   
Х – проекти на стадії 
реалізації;  

 

* – проекти на стадії 
ініціювання   

       та стадії конкурсів;  

(*) –  додано автором за  
         2018-2000 рр. 

 

Об’єктивність полісекторальності та багатофункціональності випливає з 
природи людини як кінцевого споживача продукції/послуг ДПП, який готовий 
скорочувати комунікації за принципами зручності, корисності та якості. Це 
дозволяють зробити цифрові інновації та інші інтегративні технології, тому 
механізмами, якими це запропонує ДПП споживачеві, доречно обрати цифрові 
«розумні» технології та пристрої, цінові пропозиції та пакетну комплектацію 
послуг/продукції. 
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СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У 

МАЛОМУ БІЗНЕСІ В УКРАЇНІ 
 

В. М. Антощук, аспірант 
Одеський національний політехнічний університет 

 
Малий бізнес в останні роки відіграє ключову роль в економіці України, 

забезпечуючи гнучкість та стійкість економічної системи, наближуючи її до 
потреб конкретних споживачів, активізуючи структурну перебудову економіки 
та розвиток споживчого ринку. 

Малим бізнесом називають таку підприємницьку та управлінську 
діяльність, яка здійснюється силами різних суб'єктів ринкових відносин. 
Належність до малого бізнесу визначається сукупністю факторів, головними з 
яких є відносно невелике число співробітників, невеликий річний оборот та 
невеликі активи [1]. 

Слід зазначити, що згідно правовому класифікатором, визначення 
мікропідприємств, малих і великих підприємств базується на критеріях 
зайнятості і обороту, що в цілому відповідає визначенням ЕСiv (таблиця 1).  

 
Таблиця 1. Визначення МСБ в Україні 

 Мікро Малі Середні Великі 
Кількість 
працевлаштованих, осіб 

≤ 10 ≤ 50 Підприємства, 
що не належать до 
категорії малих чи 
великих 

≥ 250 

Річний дохід, 
млн.евро 

≤ 2 ≤ 10 ≥ 50 

 
Крім того, розвиток малого бізнесу в різних регіонах України здатний як 

виступити одним із факторів забезпечення структурних змін в економіці 
регіонів, так і сформувати умови успішного вирішення існуючих проблем в 
різних сферах. Проведений аналіз дозволив виділити сутність та значення 
малого та середнього бізнесу проявляється через виконання шості основних 
функцій: економічної, соціальної, інноваційної, ресурсної, організаційної та 
особистісної.  

При відтворенні економічної функції малий бізнес створює широкий 
спектр товарів і послуг в умовах швидкої диференціації та індивідуалізації 
споживчого попиту; забезпечує необхідну в умовах ринку мобільність та 
глибоку спеціалізацію, створює необхідну для ринку атмосферу конкуренції, 
готовність миттєво реагувати на будь-які зміни зовнішнього середовища, 
сприяє мобілізації матеріальних, фінансових і природних ресурсів, включаючи 
місцеві ресурси і відходи виробництва, нецікаві великому бізнесу.  

Виконуючи свою соціальну функцію малий бізнес створює нові робочі 
місця і забезпечує працевлаштування працівників, що вивільняються в 
держсекторі, армії, великому і середньому бізнесі, а також представників 
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соціально вразливих груп населення (пенсіонерів, інвалідів, молоді, жінок з 
маленькими дітьми тощо), сприяє формуванню середнього класу як  головного 
ядра ринкової економіки і гаранта економічної, соціальної та політичної 
стабільності країни,  забезпечує зростання частки економічно активного 
населення, що збільшує доходи громадян, сприяє розвитку особистості та 
самореалізації,  здійснює підготовку кадрів, які змушені в процесі своєї 
діяльності освоювати нові кваліфікацію, вміння і навички 

При забезпеченні інноваційної функції малий бізнес має  більші 
конкурентні переваги, тому що інновації часто в них вимагають менших 
капіталовкладень в розрахунку на одного працівника у порівнянні з великими 
підприємствами, сприяє структурній перебудові виробництва та підвищенню 
ефективності показників соціально-економічного розвитку. 

Виконуючи свою соціальну функцію малий бізнес забезпечує ефективне 
використання фінансових, трудових, матеріальних, інформаційних та 
природних ресурсів, засобів виробництва  

Крім того, малий бізнес сприяє розвитку особистості особливості 
прийнятті підприємцями самостійних рішень, пов'язаних з організацією власної 
справи. 

Таким чином, враховуючи основні функції можна зазначити роль  малого 
бізнесу в формування економіки України. Але незважаючи на його важливість 
стан малого бізнесу в Україні знаходиться на незадовільному рівні, то, на нашу 
думку, необхідно проаналізувати основні причини, чому більшість малих 
підприємств закриваються в період до двох років від початку їхньої діяльності. 
Серед основні причини, які негативно впливають на стан малого бізнесу 
більшість дослідників вказують неефективне управління, причини цього 
наступні: більшість рішень приймається в ситуаціях, які раніше не 
зустрічалися; вибір варіантів рішень відбувається, як правило, при наявності 
великого обсягу інформації в умовах високого ступеня невизначеності та браку 
необхідної достовірної інформації. , тобто при неповній інформації про поточну 
ситуацію і тенденції її розвитку, а також при неясних уявленнях про всі 
наслідки прийнятого рішення; рішення приймаються в умовах жорсткого 
обмеження в часі при підсиленні інформаційного впливу з одного боку та  
постійного старіння інформації з другого.  

Процес прийняття рішення на підприємстві МСБ – це комплексний 
процес, що повинен мати достатню інформаційну підтримку. Він зберігає свою 
традиційну структуру, яку унаочнюють чотири основні стадії: а) попередня –  
усвідомлення наявності проблеми (проблем), їх аналіз та виокремлення тих, що 
підпадають під управлінський вплив МСБ; б) розробка, прийняття та 
формалізація процесу виконання рішення; виконання рішення; в) аналізування 
результатів. На попередній стадії (усвідомлення проблеми) проводиться аналіз 
проблемної ситуації, що включає пошук, збір і обробку інформації, 
усвідомлюються та формулюються проблеми, які потребують вирішення. 
Відбувається постановка мети розробки та реалізації управлінського рішення та 
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критерії їх відбору. На стадії прийняття рішення на основі різноманітних 
розрахункових методик  розробляються та оцінюються альтернативи рішень і 
сценаріїв дій; відбираються основні варіанти керуючих впливів на основі 
бачення сценарію розвитку ситуації. Результатом етапу стає план дій, вибір і 
ухвалення найкращого рішення. На стадії реалізації рішення застосовуються та 
контролюються заходи, вносяться корективи. На стадії аналізування дається 
оцінка отриманого результату. 

Висновки. Задача підтримки малого бізнесу, розвитку методів управління 
ним обумовлює необхідність системної трансформації інформаційного 
забезпечення прийняття управлінських рішень, вимагає пошуку і 
обґрунтування якісно нових теоретико-методологічних підходів і розробки його 
методичного інструментарію для забезпечення життєздатності та 
конкурентоспроможності МСБ в умовах динамічних змін. 
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