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На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки логістика відіграє 
важливу роль посередника між різними суспільно-виробничими комплексами. 
До основних рис галузі можна віднести високий рівень конкуренції, значні 
ризики, організаційні проблеми забезпечення взаємодії різних видів 
транспорту, недоліки у інформаційному забезпеченні процесів транспортування 
тощо. Вплив загального кризового стану економіки дозволяє віднести логістику 
до галузі з підвищеним рівнем невизначеності оточення функціонування.  

В останні роки швидкий розвиток та необхідність розв’язання багатьох 
невідкладних задач привертають до логістиці увагу вітчизняних та зарубіжних 
вчених й практиків. Їх праці розкривають різноманітні теоретичні й прикладні 
аспекти даної сфери діяльності, серед них [1-9].  

Значна кількість джерел присвячена дослідженню функціонування однієї 
з важливих ланок логістичного процесу – логістичним компаніям [10-11]. 
Водночас ефективність досліджень значно залежить від обраного 
інструментарію, який повинен враховувати динамічність, стохастичний 
характер системи, наслідки багатьох впливів зовнішнього й внутрішнього 
оточення на кінцеві показники функціонування досліджуваних об’єктів. З цього 
приводу існує низка наробок, висвітлених, наприклад, у таких літературних 
джерелах, як [11-15].  

Одним з перспективних математичних інструментів на сьогодні 
визнається імітаційне моделювання. Зокрема, такі праці, як [15-19], присвячені 
проблемам логістики. 

Представляється розроблена імітаційна модель функціонування типової 
транспортно-експедиторської компанії «Одемара», яка надає широкий спектр 
транспортно-логістичних послуг, а саме: 

− організація перевалки вантажів;  
− експедиція вантажів; 
− агентування морських суден; 
− фрахтування судів; 
− морські контейнерні перевезення; 



Одеса, 24-25 листопада 2020 р. 
  

 

8 
 

 

− доставка і митне оформлення автомобілів; 
− страхування вантажів. [20] 
Компанія індивідуально визначає оптимальний вид транспорту під 

перевезення, що заказані замовниками, після чого здійснює оренду 
транспортних засобів та контейнерів. Фактично досліджувана логістична 
компанія є сполученням у ланцюгу «вантажовідправник − власник 
інфраструктури − перевізник − вантажоодержувач». Залучення клієнтів 
здійснюється за допомогою транспортних бірж, інтернет-аукціонів й тендерів, 
розсилки комерційних пропозицій. Вартість перевезень розраховується 
індивідуально для кожного клієнта, в залежності від ряду факторів: типу 
вантажу, ваги, габаритів й обсягу, маршруту доставки, упаковки, специфічних 
особливостей вантажу. Невід’ємним елементом експедирування є оформлення 
відповідної супровідної документації. 

Розроблена імітаційна модель відображає основні операції в системі 
роботи компанії − від моменту розміщення клієнтом замовлення до доставки 
вантажу в пункт призначення. 

При побудові моделі ставилося за мету дослідити динаміку головних 
результатних показників функціонування логістичної компанії – обсягів 
надходження замовлень протягом заданого часового терміну; кількості 
виконаних замовлень, доходу, прибутку компанії, фінансових втрат (штрафних 
санкцій) – та визначитися із заходами щодо підвищення ефективності її 
діяльності.  

Необхідність відтворення головних бізнес-процесів в динаміці з 
врахуванням багатьох стохастичних факторів зовнішнього та внутрішнього 
оточення функціонування компанії призвели до вибору в якості математичного 
інструментарію імітаційне моделювання.  

Модель побудована в середовищі системи багатопідходного імітаційного 
моделювання AnyLogic з використанням двох парадигм імітації – агентної та 
системної динаміки. Логістичні ланцюги компанії представлені у агрегованому 
вигляді з використанням системно-динамічного підходу; процес формування 
замовлень на ринку логістичних послуг базується на агентному підході.  

Спектр замовників компанії достатньо широкий – від крупних (ТОВ 
«Метінвест Холдинг», ТОВ «Сільпо-Фуд», ТОВ «Щедро», ПрАТ «Чумак», 
ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» та ін.) до 
невеликих компаній й фізичних осіб з незначними обсягами замовлень. Згідно з 
цим в моделі всі замовлення досліджуваної компанії умовно розбито на дві 
групи – великі замовлення (середня вартість одного замовлення перевищує 
1000$) та незначні замовлення (середня вартість замовлення становить менше 
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1000$). Для кожної групи побудовано агрегований ланцюг постачання: від 
надходження замовлень, отримання вантажу, перевезення територією України 
(обраним видом транспорту) до портових складів й морських перевезень до 
порту-призначення. Юрисдикція компанії завершується доставкою вантажу у 
місце призначення. Перевізники, зафрахтовані компанією, виставляють 
рахунки за оплату послуг по завершенню морських перевезень. В свою чергу, 
компанії-перевізники оплачують послуги автомобільних або залізничних 
компаній, в залежності від того, з ким співпрацювали; портові витрати, 
вивантаження з борту судна і т. д. В результаті імітації в моделі динаміки 
функціонування ланцюгів поставок для наведених типів клієнтів формуються 
кінцеві показники діяльності логістичної компанії: кількість виконаних 
замовлень, дохід, а також прибуток.  

На формування основних фінансових показників, окрім власно, кількості 
виконаних замовлень та врахованої собівартості виконання одного замовлення, 
впливає можливість штрафних санкцій, що накладаються на компанію з низки 
причин. Вірогідніші види штрафів – це демередж і детеншен. По суті детеншн і 
демередж − це штрафи за використання контейнерного обладнання понад 
терміну, заздалегідь обумовленого з морським перевізником. Демередж − 
додаткова плата за перевищення вільного часу знаходження контейнера в порту 
вивантаження. Детеншн − збори за те, що контейнер знаходиться за межами 
терміналу довше терміну, передбаченого на повернення контейнера в лінію. 
Відмінність детеншн від демереджа тільки в розмірі зібраного збору і величині 
вільного періоду. У кожної морської лінії свій розмір ставки і величина 
вільного періоду. Штрафи відтворюються в моделі у вигляді впливу 
стохастичних змінних, що підкорюються законам розподілу ймовірностей, 
визначеним на базі наявних статистичних спостережень функціонування 
реальної системи.  

Ланцюги в моделі параметрично налаштовуються залежно від конкретних 
виробничих ситуацій: є можливості гнучких змін часу доставки вантажів на 
різних етапах загального ланцюга; врахування стану складських приміщень 
(базових складів зберігання вантажу та портових складів); змін цінової 
політики; собівартості виконання одиниці замовлень; імітації різноманітних 
флуктуацій, що можуть виникнути з боку зовнішнього середовища 
функціонування ланцюгів.   

Процес формування портфелю замовлень логістичної компанії 
визначається шляхом імітації поведінки потенційних клієнтів на ринку 
логістичних послуг. Замовник ідентифікується як агент, який належить 
відповідному класу. Поведінка агенту відтворюється у класі за допомогою 
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діаграми станів. Діаграми станів – гнучкі конструкції, які можуть змінювати 
структуру згідно з конкретними тенденціями на ринку логістичних послуг. В 
моделі запропоновані різні варіанти поведінки споживачів послуг 
досліджуваної компанії: 

− перехід потенційних замовників (відповідно до обраних двох груп 
згідно обсягів вантажопотоків) у стан клієнтів компанії під впливом 
реклами та взаємного спілкування; 

− формування класу фактичних клієнтів за рахунок відтворення роботи 
транспортних бірж та інтернет-аукціонів. 

Отриманий в результаті прогнозування тенденцій ринку логістичних 
послуг комплект замовлень двох типів (згідно групам споживачів) коригується 
в моделі індикаторами, значення яких змінюються згідно наявній статистичній 
інформації стосовно функціонування досліджуваного об’єкту.  

На моделі здійснювався комплекс імітаційних експериментів трьох типів: 
стандартні, варіації параметрів та оптимізаційні.  

Варіація основних параметрів впливу – часу доставки на різних етапах 
перевезень у ланцюгах постачання та цінової політики компанії на надання 
послуг – довели неоднозначні результати щодо подальших дій компанії. Так, 
було встановлено, що головними користувачами є дрібні клієнти компанії, які 
звертаються до її послуг нерегулярно або й зовсім одноразово. Це робить 
неможливим підняття цін на виконання замовлень. Водночас, коло значних 
клієнтів треба, безумовно, розширювати: такі клієнти регулярно користуються 
послугами компанії, мають великі вантажопотоки та можуть бути лояльними до 
обґрунтованого підняття цін. Таким чином, компанії треба скорегувати 
стратегію на ринку логістичних послуг: більш активно брати участь у тендерах; 
переглянути власні комерційні пропозиції тощо.  

Що стосується часу доставки, то процес його скорочення потребує 
суттєвого аналізу внаслідок існуючих об’єктивних перешкод. Так, на термін 
доставки контейнера впливають різні чинники. Транспортування в порт може 
займати від одного дня до тижня. Причини: сезонність бізнесу; нестача 
транспорту для перевезення контейнерів внаслідок збільшення вантажопотоків. 
Саме морське перевезення, як правило, займає 3-4 тижні, але затримка може 
виникнути через неправильно заповнені транспортні документи. Для 
зменшення часу доставки необхідно також враховувати не тільки форс мажорні 
ситуації, а й можливості перевізників, з якими співпрацює компанія. 

Оптимізаційні експерименти ставили за мету визначення умов, за якими 
можлива максимізація доходів компанії та її прибутку. Окремі експерименти 
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було проведено за цільовою функцією мінімізації собівартості виконання 
замовлень. 

Визначення шляхів зниження собівартості – складна задача. Особливо це 
стосується морських перевезень, собівартість яких складається з вартості 
оренди контейнера; витрат на навантаження в порту відправлення; перевезення 
та розвантаження в порту призначення. Тобто, не можна зробити собівартість 
нижче мінімальної (об’єктивно встановленої) межі. Але все ж таки можливості 
скорочення існують: наприклад, за рахунок співпраці з перевізником на більш 
вигідних умовах або у разі оренди контейнерів за нижчою ціною. 

Коло імітаційних експериментів є фактично необмеженим. Плани 
експериментів можуть гнучко змінюватися залежно від повсякденних задач 
експериментаторів. Обрана програмна платформа AnyLogic сприяє даному 
процесу, надаючи широкий спектр видів імітаційних експериментів – майже 
створення повністю власного сценарію експериментування. 

Запропонована модель є модульною та відкритою, що дозволяє 
рекомендувати її як достатньо типову для використання конкретними 
логістичними компаніями із можливістю внесення змін згідно специфіці їх 
діяльності. 
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Економетричне дослідження неможливо провести без використання 

обчислювальної (комп'ютерної) техніки. Причина цього полягає в складності 
економетричних розрахунків та реалізації їх алгоритмів. Множину програм 
статистичної обробки поділяють на професійні, спеціалізовані і популярні 
(напівпрофесійні). Професійні економетричні програмні засоби мають велику 
кількість методів аналізу, а у популярних пакетів кількість функцій обмежена. 
Спеціалізовані програмні комплекси спрямовані на будь-яку вузьку область 
аналізу даних. Для освоєння декількох економетричних програм необхідно 
чимало часу, тому вибір програмного продукту є дуже важливим завданням. 
Проте, майже всі такі програмні продукти схожі по інтерфейсу і набору базових 
функцій.  

Аналіз економетричних програм показав, що в даний час найбільш часто 
використовуються наступні зарубіжні програмні продукти [1,2]: 

 електронні таблиці (Excel). 
 статистичні програми загального призначення, які містять широкий 

набір статистичних функцій і процедур (Statistica, SPSS); 
 програми, орієнтовані на вирішення широкого кола економетричних 

задач (EViews, Stata, Gretl); 
При відсутності спеціалізованих програм всі розрахунки можна 

проводити в MS Excel, але для цього потрібно добре знати алгоритми 
обчислення статистичних величин. Позитивні риси MS Excel: широке 
поширення, тісна інтеграція з PowerPoint і MS Word, наявність 
українськомовної версії і сервісного обслуговування, велика кількість 
документації, має зручний інтерфейс для роботи з вибірками. MS Excel має 
добре відомий всім інтерфейс, являє можливості з побудови класичних 
лінійних регресійних моделей. Крім того, варто відзначити, що даний 
програмний засіб постійно оновлюється. Так, остання версія (11231.20130) 
того, була випущена 13 січня 2016 року зі оновленням пакета прикладних 
програм Microsoft Office 365. Пакет містить надбудови Microsoft Excel: AtteStat, 
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Анализ данных, Поиск решения. Однак за допомогою даного програмного 
засобу неможливо вирішити складні економетричні завдання. Побудова 
моделей, які описують більш складну залежність результуючого показника від 
набору пояснюючих факторів, в MS Excel не передбачено. Реалізація складних 
економетричних процедур зажадає від користувача бездоганного знання всіх 
обчислювальних алгоритмів.  

Для більш ефективної роботи в сфері економетричних досліджень можна 
використовувати програмні продукти SPSS [3] і STATISTICA [4]. Ці програми є 
електронними таблицями з системою меню, які орієнтовані на роботу з 
часовими рядами і просторовими даними. В SPSS та STATISTICA є функція 
автоматичного формування звіту з результатами моделювання. На 
сьогоднішній день останніми версіями систем є русифікована STATISTICA 13, 
IBM SPSS Statistics 22.0. SPSS та STATISTICA – це системи, які включають 
базовий і додаткові модулі, кожен з яких надає різний набір аналітичних 
статистичних або економетричних методів. Програмний засіб SPSS 
призначений для проведення прикладних досліджень в соціальних науках, і, як 
наслідок, його відрізняє відсутність сучасних моделей і методів просунутої 
економетрики. Але вартість пакетів недоступна індивідуальному користувачеві. 

Gretl [5] – це пакет прикладних програм для економетричного 
моделювання, який розроблений у 2000 році. Відмінною рисою Gretl є те, що ця 
програма є відкритою, вільною і безкоштовною зі стандартною громадської 
ліцензією GNU, при цьому за якість і точність функціонування програми 
відповідає користувач. Крім англійської, gretl підтримує російську та 
традиційні європейські мови. На сьогоднішній день остання версія Gretl 1.6.5 
випущена 24 січня 2019 року. До переваг Gretl можна віднести наявність 
прикладів побудови моделей, які представлені в популярних підручниках, а 
також, деяких спеціалізованих періодичних виданнях і комплексів інструкцій, 
які полегшують оцінювання та вивчення економетричних моделей. Для 
просунутих користувачів є можливість роботи в режимі консолі, при цьому 
результати з'являються тільки в одному вікні. 

Stata [6] і Eviews [7] це комерційні програмні продукти, розроблені для 
економістів в 1985 р і 1994 року відповідно. Управління в даних програмах 
більшою мірою здійснюється за допомогою введення команд в командний 
рядок з клавіатури, що істотно полегшує відтворюваність моделей. Крім того, 
Stata і Eviews працюють у віконному або графічному оточенні. Stata і Eviews 
містять готові набори даних для демонстрації та вивчення їх можливостей. На 
сайтах розробників представлено кілька видів ліцензій програмного 
забезпечення (студентська, професійна та ін.). Крім того, на сайтах кожен 
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користувач може ознайомитися з покроковими інструкціями і відео по роботі з 
продуктами на англійській мові. В даний момент останніми версіями систем є 
Eviews 10 і Stata 15. Обидва пакети представляють широкі можливості при 
аналізі часових рядів і панельних даних, що дозволяє використовувати їх в 
економетричних дослідженнях. Інтерфейс програми Eviews, як правило, легко 
освоюється. Труднощі з вивченням командного синтаксису виникають вкрай 
рідко. Командний синтаксис програми Stata трохи складніше, але 
підпорядковується одним шаблоном. 

Prognoz Platform [8] представляє собою комерційну інтегровану 
платформу російської компанії, яка спеціалізується на програмному 
забезпеченні для бізнес-аналітики. Prognoz Platform випускається з 1992 року. 
Відповідно до керівництва по повному переліку методів, програма включає 
модулі «Моделирование и прогнозирование» і «Анализ временних рядов», на 
базі яких можлива побудова моделей часових рядів. До недоліків даного 
програмного засобу можна віднести відсутність детального опису та якісного 
огляду в довідковій документації реалізованих методів і моделей економетрики, 
а також додаткової навчальної літератури по роботі в Prognoz Platform. До 
переваг Prognoz Platform відноситься наявність статистичної бази російських 
даних. Однак зміна розміру вибірки в програмі не передбачено, тому 
доводиться проводити аналіз усієї тенденції часового ряду, в тому числі і тієї, 
яка вже втратила силу. На практиці виявилося, що не всі заявлені в програмі 
економетричні процедури і тести реалізовані в онлайн-версії. Зокрема, 
двокрокова процедура Енгла-Гренджер тестування на коінтеграції недоступна в 
програмі. Крім того, в програмі Prognoz Platform висновок результатів деяких 
тестів передбачає відображення тільки розрахункових і критичних значень без 
результатів регресії. 

Порівняємо функціональні характеристики програмних продуктів (табл. 
1) на наявність методів і моделей базового і просунутого рівнів економетрики, а 
також методів багатовимірного статистичного аналізу, «відлучення» яких 
призводить до збіднення математичного апарату економетрики і обмеження 
можливостей прикладних економетричних досліджень. 
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Таблиця 1 – Підтримка економетричних методів та моделей в пакетах 
програм 

Економетричні методи 
та моделі 

St
atistica PSS 

E
views tata 

Pro
gnoz 
Platform 

retl 

Методи багатомірного 
статистичного аналізу 

+ - - 

Множинна регресія + + + 
Моделі з граничними 

залежними змінними 
+ + + 

Моделі декомпозиції 
одномірних часових рядів + + + 

Моделі Бокса-
Дженкінса (ARMA, ARIMA) + + + 

Динамічні моделі з 
розподіленим лагом 

+ + + 

Одиничні корні та 
аналіз часових рядів - + + 

Моделі багатомірних 
часових рядів 

- + + 

Моделі умовної 
гетероскедаcтичності 
(ARCH, GARCH) 

- + + 

Як видно з таблиці, найбільш повний перелік методів економетрики для 
аналізу часових рядів, а також методів багатовимірного статистичного аналізу 
містять програми Gretl і Stata. Пакет Eviews поступається їм лише через 
невключення методів багатовимірного аналізу. Якщо врахувати комбінацію 
критеріїв «можливості + ціна», то безумовним лідером залишається програма 
Gretl.  

Однак статистичні ряди фондових ринків часто мають фрактальні і хаос- 
дінамічні характеристики. Програм для вивчення цих характеристик вкрай 
мало. Найбільш відомим і популярним серед дослідників є пакет FRACTAN [9]. 
Для розрахунків в цьому пакеті необхідна велика кількість даннях (1200-1500) і 
дані повинні бути поміщені в текстовий файл ( не EXCEL - файл). Ці вимоги 
представляють незручності і обмежують можливості в проведенні досліджень. 
Тому розробка програм аналізу та моделюванню фінансових часових рядів 
продовжується. 
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Нововведення або інновації, характерні для будь-якої професійної 

діяльності людини і тому природно стають предметом вивчання, аналізу та 
впровадження. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом 
наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих викладачів і 
цілих колективів. Цей процес не може бути стихійним, він потребує управління 
[1]. Стосовно до педагогічного процесу інновація означає введення нового в 
цілі, зміст, методи і форми навчання і виховання, організацію спільної 
діяльності вихователя та студента. Особливо це актуально для освіти – галузі, 
яка за самою своєю суттю повинна уособлювати усе прогресивне, сучасне і 
найбільш актуальне. Одним із видів інновацій в організації професійної освіти є 
ведення дистанційного навчання. На сьогодні існує багато підходів до 
визначення поняття «дистанційне навчання». Це поняття було сформульоване 
такими вченими, як М. Томпсон, М. Мур, А. Кларк, і Д. Кіган. Кожен із цих 
авторів підкреслював окремий аспект цього методу [2,3]. 

Триває рік карантину, який змусив людей в усьому світі кардинально 
змінити свій спосіб життя, а багато університетів остаточно перейшли на 
повноцінне дистанційне навчання. Хтось освоївся дуже швидко і тепер успішно 
балансує між роботою і домашніми обов'язками. А ось викладачам пощастило 
менше: мало того, що потрібно повністю міняти формат звичних занять, так ще 
й нові технології освоювати доводиться, щоб хоч якось організувати 
навчальний процес. Зрозуміло, що ця ситуація виявилася стресовою для всіх 
учасників освітнього процесу. Але зрозуміло також, що проблеми, які 
проявились за цей короткий період, за розумного підходу можуть 
перетворитися на можливості. Треба лише зрозуміти больові точки і шлях їх 
перетворення на точки зростання. 

Успішне створення і використання дистанційних навчальних курсів має 
починатися з глибокого аналізу цілей навчання, дидактичних можливостей 
нових технологій передачі навчальної інформації, вимог до технологій 
дистанційного навчання з точки зору навчання конкретним дисциплінам, 
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коригування критеріїв навченості. При дистанційному навчанні суб'єктами в 
інтерактивній взаємодії виступатимуть викладачі та студенти, а засобами 
здійснення подібної взаємодії [3,4]: 

 електронна пошта це стандартний сервіс інтернету, що забезпечує 
передавання повідомлень як у формі звичайних текстів, так і в інших формах 
(графічній, звуковій, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі 
освіти електронна пошта використовується для організації спілкування 
викладача й студента, а також студентів між собою;  

 телеконференції – це процес використання електронних каналів зв'язку 
для організації спілкування між двома і більше групами учасників. В процесі 
телеконференції передається звук, зображення або комп'ютерні дані. 
Повідомлення, що посилається в телеконференцію, стає доступно всім її 
учасникам, тим самим процес нагадує спілкування за круглим столом. У кожної 
конференції є координатор, який стежить за тим, щоб не порушувалася 
тематика, етикет; 

 соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та 
мобільні застосунки на Viber дозволяють створювати закриті групи, спільноти, 
чати, вести обговорення тем, завдань, проблем, інформації. 

 відеоконференції – це конференція в режимі реального часу онлайн, яка 
проводиться у визначений день і час. Відеоконференція – один із сучасних 
способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених класах», коли 
студенти та викладачі перебувають на відстані. Отже, обговорення й ухвалення 
рішень, дискусії, захист проектів відбуваються в режимі реального часу. 
Викладач та студенти можуть бачити одне одного, де викладач має можливість 
супроводжувати лекцію наочним матеріалом; 

 чати – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб 
оперативної комунікації людей через інтернет. Є кілька різновидів чатів: 
текстовий, голосовий, аудіо-, відеочат. Найбільш поширений — текстовий чат. 
Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час 
вивчення іноземної мови в дистанційній формі є важливим моментом. З 
освітньою метою у разі необхідності можна організувати спілкування в чатах з 
носіями мови. Це реальна можливість мовної практики, яка проводиться в 
рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проектної діяльності, 
обміну інформацією 

 форуми – найпоширеніша форма спілкування викладачів й учнів у 
дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений певній проблемі або темі. 
Формується обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою 
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цікавою інформацією. Програмне забезпечення дозволяє приєднати різні файли 
певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, 
під час роботи малої групи студентів над проектом створюються форуми для 
кожної окремої групи з метою спілкуватися під час дослідження щодо 
поставленого для групи завдання, потім — обговорити загальну проблему 
проекту спільно, з залученням; 

 блог – це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію 
належить одній особі чи групі людей. Автор (викладач, один студент чи їх 
група) розміщує на сайті свого мережевого щоденника (блогу) допис (реферат, 
навчальну роботу) і надає можливість іншим студентам прочитати й 
прокоментувати розміщений матеріал. В учнів з’являється можливість 
обговорити й оцінити якість публікації, зокрема й іноземною мовою, що сприяє 
розвиткові мовленнєвих навичок. 

 онлайн-бібліотеки – впорядкована колекція різнорідних електронних 
документів, забезпечених засобами навігації та пошуку. Може бути веб-сайтом, 
де поступово накопичуються різні тексти і медіа файли кожен з яких 
самодостатній і в будь-який момент може бути затребуваний читачем; 

Усі ці засоби часто комбінуються з традиційними друкованими 
матеріалами. 

Найпоширеніші платформи для дистанційного навчання: 
1. Zoom – сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей. Для 
цього потрібно створити обліковий запис. Безкоштовна версія програми 
дозволяє проводити відеоконференцію тривалістю 40 хвилин, однак на період 
пандемії сервіс зняв це обмеження. Zoom підходить для індивідуальних та 
групових занять. Користувачі можуть використовувати додаток як на 
комп’ютері, так і на планшеті чи смартфоні. До відеоконференції може 
підключитися будь-який користувач за посиланням або ідентифікатором 
конференції. Заняття можна запланувати заздалегідь, а також зробити 
посилання для постійних зустрічей у певний час. У платформу вбудована 
інтерактивна дошка, яку можна демонструвати учням. Крім того, є можливість 
легко й швидко перемикатися з демонстрації екрана на інтерактивну дошку. 
Завантажити програму можна на офіційному сайті Zoom. Платформа доступна 
для операційних систем Windows, MacOS, Android та iOS і має плагін, який 
дозволяє використовувати Zoom прямо в браузерах Google Chrome та Mozilla 
Firefox. Під час карантину на сервіс Zoom були нарікання через низький рівень 
безпеки й захищеності, випадки підключення до конференцій сторонніх осіб. 
Для уникнення цього рекомендується дозволяти приєднання лише 
зареєстрованим користувачам, користуватися налаштуванням «кімната 
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очікування», не розміщувати посилання на zoom-конференції на 
загальнодоступних ресурсах. 
2. Платформа Google Classroom – це сервіс, що пов’язує Google Docs, 
Google Drive і Gmail, дозволяє організувати онлайн-навчання, використовуючи 
відео-, текстову та графічну інформацію. Викладач має змогу проводити 
тестування, контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати 
результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання, 
коментувати й організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі 
реального часу. Основним елементом Google Classroom є групи. Функціонально 
групи нагадують структурою форуми, оскільки вони дозволяють користувачам 
легко відправляти повідомлення іншим користувачам. Завдяки сервісу для 
спілкування Hangouts студенти та викладачі мають змогу вести онлайн-бесіди в 
режимі реального часу з комп’ютера або мобільного пристрою, учасники 
команди можуть показувати свої екрани, дивитись і працювати разом над усім. 
Така трансляція автоматично публікуватиметься на YouTube-каналі. Також 
платформа дозволяє за допомогою Google-форм збирати відповіді учнів і потім 
проводити автоматичне оцінювання результатів тестування. 
3. Платформа Moodle – безкоштовна відкрита система управління 
дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий набір 
інструментів для освітньої взаємодії викладачів, студентів та адміністрації 
закладу освіти. Зокрема, надає можливість подавати навчальний матеріал у 
різних форматах: текст; презентація; відеоматеріал; веб-сторінка. Система має 
широкий спектр інструментів моніторингу навчальної діяльності учнів, 
наприклад: щодо загального часу роботи студента з конкретним навчальною 
дисципліною, відповідними темами або складниками навчального матеріалу, 
загальної успішності студента або класу в процесі виконання тестових завдань 
тощо. Moodle має у своєму інструментарії: форми здавання завдань; дискусійні 
форуми; завантаження файлів; журнал оцінювання; обмін повідомленнями; 
календар подій; новини та анонси; онлайн-тестування; вікі-ресурси. 
4. Classtime – платформа для створення інтерактивних навчальних додатків, 
яка дозволяє вести аналітику навчального процесу і реалізовувати стратегії 
індивідуального підходу. Є бібліотека ресурсів, а також можливість створювати 
запитання. Принцип роботи такий: викладач розробляє інтерактивний 
навчальний матеріал з певної теми (можна використовувати матеріали з 
бібліотеки), студенти отримують доступ до навчального матеріалу і 
розпочинають роботу, вихователь у режимі реального часу відслідковує 
прогрес кожного студента. 
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Проблеми розвитку і впровадження дистанційного навчання в Україні, 
розкриті в даної роботі, охоплюють далеко не повний їх перелік. Кожна з 
розглянутих проблем, і тим більше методи їх вирішення, вимагають глибокого і 
всебічного вивчення і можуть бути основою подальшого дослідження розвитку 
і впровадження дистанційного навчання.  
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Одеський національний політехнічний університет 
 
Глобальна економічна криза 2020-го року стала більш глибокою за 

наслідками, а саме: падіння ВВП майже на 12% , коливання курсу валют, 
зростання безробіття тільки за 1 півріччя на 40% Через введення карантину, 
закриття кордонів та обмежувальні заходи, від збитків страждає як малий та 
середній бізнес, так і великі корпорації[1]. Нині в Україні спостерігається 
стійка тенденція до збільшення кількості неплатоспроможних підприємств, 
понад половина з них працює збиткове, а деякі, взагалі, вимушені припинити 
свою діяльність. В таких умовах українські підприємства змушені 
пристосовуватися до нових реалій ведення господарської діяльності. Тому, 
особливо актуальною для українського бізнесу зараз є необхідність 
підготуватися до всіх можливих сценаріїв розвитку подій та мінімізувати 
негативні наслідки введення жорстких обмежувальних заходів. 

Фінансова стійкість та стабільність роботи багатьох компаній знаходяться 
під загрозою, що зумовлено негативним впливом наступних факторів 
зовнішнього середовища:  

 введення карантинних заходів у зв'язку з епідеміологічною 
ситуацією в країні та світі; 

 підвищення рівня безробіття та зниження купівельної спроможності 
населення; 

 нестабільність валютно-кредитного ринку (ризик подальшої 
девальвації національної валюти); 

 скорочення інвестицій та спад виробництва внаслідок економічної 
кризи в країні. 

Однак, поточну кризу слід розглядати не тільки як створення великих 
проблем для бізнесу, але й як появу значних можливостей подальшого 
розвитку, завдяки вдосконаленню управління шляхом впровадження ІТ – 
інструментів планування діяльністю компанії на базі OKR.  
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Система планування та управління діяльністю компанії на базі OKR 
це: 

 найсучасніший метод управління продуктивністю компанії, 
започаткований компаніями Intel і Google, який зараз з успіхом 
використовують як великі компанії, такі як Twitter, Linkedin, Walmart, 
Target, так і менші, але амбітні та інноваційні; 

 регулярне відстеження результатів впливу факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища на діяльність компанії завдяки BS (balanced 
scorecard) інструментам; 

 стрес-тестування та швидке прийняття управлінських рішень; 
 оперативне коригування та адаптація планів відповідно до змін обставин;. 
 відокремлення того, що дійсно важливо, від всього іншого і встановлення 

зрозумілих пріоритетів. 
OKR – це підхід до планування та управління, в основі якого лежить 

постановка цілей та досягнення ключових результатів (Objectives and Key 
Results – OKR). Цілі в OKR повинні бути вимірні, але досить амбітні, а 
результати відстежуються частіше, на відміну від інших підходів, – звичайно 1 
раз на квартал. Це ритмічний процес, який допоможе компанії оперативне 
реагувати на зміни її навколишнього середовища та усього мінливого світу. 
OKR – це система, яка змушує відокремити те, що дійсно важливо, від всього 
іншого і встановити зрозумілі пріоритети. 

Реалізація вищезазначеної системи передбачає регулярне відстеження 
результатів впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища за 
допомогою інструментів BS (balanced scorecard), тому важливо розробити 
рекомендації керівникам організації щодо застосування сучасного 
антикризового інструментарію поглибленого діагностування зовнішних та 
внутрішних факторів впливу; методів розрахунку та створення системи 
збалансованих показників оцінки поточного стану та моделей прогнозування 
перспектив можливої втрати підприємством фінансової стабільності; схеми 
подальших дій щодо уникнення загрози банкрутства.  

Для реалізації моделі BS необхідна оцінка не тільки фінансових, але й 
нематеріальних активів підприємства (лояльність споживачів, бренд, плинність 
кадрів, кваліфікація персоналу, число постійних клієнтів і т.д.) і конкурентних 
переваг (технології, ноу-хау, бізнеси-процеси), а також контроль за 
досягненням стратегічних цілей, визнаних керівництвом компанії, 
ефективністю процесів і досягненням бажаних результатів у різних напрямках. 
Таку оцінку й контроль дозволяє здійснити саме формування системи 
збалансованих показників (Balanced Scorecard). Контроль за тим, досягнута 
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мета чи ні, здійснюється через ключові показники результативності (Key 
Perfomance Indicators), які є, по суті, вимірниками досяжності цілей, а також 
показниками ефективності бізнес - процесів і роботи кожного окремого 
співробітника. BS змогла перевести стратегію на оперативний рівень 
управління, тому що, відповідно до дослідження, що лягло в основу методики 
Balanced Scorecard, у більшості з тих випадків, коли реалізація стратегій не 
принесла очікуваних результатів, причиною невдач була не якість самих 
стратегій, а погана їх реалізація. 

Система збалансованих показників на макрорівні, передбачає 
дослідження за чотирма аспектами (перспективами), такими, як фінансовий, 
маркетинговий, внутрішній аспект, навчання й ріст. Усі вони зв'язуються між 
собою стратегічним причинно-наслідковим ланцюжком — кваліфіковані, 
мотивовані, згуртовані в єдину команду співробітники, використовують 
розвинену інфраструктуру (інформаційні системи, обладнання, технології), 
забезпечують необхідну системі якість бізнесів-процесів. Налагоджені бізнеси-
процеси (низький відсоток браку, швидка обробка й виконання замовлення 
клієнта, якісна сервісна підтримка) забезпечують задоволеність клієнтів, 
досягнення конкурентних переваг і успіх компанії на ринку. Слід зазначити, що 
традиційно використовувані фінансові показники в системі Balanced Scorecard 
вважаються так званими late-маркерами, тобто показниками запізнення, тому 
що визначаються на підставі фінансової звітності діяльності підприємства, яка 
вже відбулася і реагувати вже пізно, а можливо тільки констатувати. 
Переважно це відомі з аналізу групи показників ліквідності, 
платоспроможності, фінансової стійкості, оборотності та прибутковості. 
Показники, що відносяться до перспектив «Ринок \ Клієнти», «Бізнеси-
процеси» і «Інфраструктура \ Співробітники», розглядаються як early-маркери, 
тобто маркери раннього виявлення, що дають можливість реагувати вчасно. 

Система збалансованих показників діяльності підприємства на мікро - 
рівні передбачає дослідження показників теж у 4 аспектах (блоках): ліквідності, 
фінансової стійкості, ділової активності, прибутковості, використовуючи 
коефіцієнтний аналіз форм публічної фінансової звітності. Інтегральний 
показник результивності фінансової діяльності підприємства визначається: 

ІРпр
заг = 1/N 



N

i 1
Рi 100%, 

де :  
Рi- значення показника (індикатора) включеного в оцінку результивності; 

N – кількість розглянутих показників. 
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Інтегральні показники розраховуються та аналізуються у тенденції, 
максимальне значення може досягати 100% якщо усі запропоновані до оцінки 
аналітичні показники діяльності підприємства цілком відповідають або 
нормативним значенням, або рекомендованій тенденції. 

Стрес-тестування є інструментом управління ризиками і стратегічного 
управління. Але воно виявляє готовність підприємства до роботи в умовах 
кризи, оцінює слабкі місця та дозволяє прораховувати можливі стратегії 
поведінки, коригувати подальші дії. Сутність стрес-тестінгу полягає в 
моделюванні виключної або можливої ситуації, в якій теоретично може 
опинитися організація, враховуючи її поточний стан та фактори впливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища [6]. Стрес-тест – це оцінка різних 
сценаріїв розвитку підприємства за допомогою аналітичного інструментарію. 

Таким чином, система збалансованих показників надає можливість 
підприємству: отримувати стабільний прибуток і економічну додану вартість; 
підвищити капіталізацію компанії; завоювати цільові ринки; досягти лояльності 
клієнтів і забезпечити їхнє утримання; забезпечити прогресивність технологій і 
налагодженість бізнес процесів; придбати випереджуючі конкурентні переваги; 
створити потужний і висококваліфікований кадровий склад; визначити 
фактори, які впливають на ріст вартості компанії; гнучко реагувати на зовнішні 
й внутрішні фактори. 

Впровадження системи планування та управління діяльністю компанії на 
базі OKR в рамках удосконалення управління дозволить регулярно 
відстежувати результатів роботи, оперативно коригувати та адаптувати плани 
відповідно до змін обставин, правильно розставляти пріоритети, що 
надзвичайно важливо в кризових умовах. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ КЛАСТЕР ЯК ПІДСИСТЕМА РЕГІОНАЛЬНОЇ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 
О.В. Балахонова д.е.н., проф. 

 
Вінницький соціально-економічний інститут університету «Україна» 
 
Обґрунтування актуальності проблеми. Інноваційні кластери є досить 

поширеним явищем і механізмом інноваційного розвитку у світовій економіці. 
Такі території об'єктивно ілюструють ступінь розвиненості технологій, 
правової бази, а також людських ресурсів. Невід'ємною умовою успішності 
проектів зі 

створення технологічних кластерів є підтримка держави, передусім 
шляхом формування відповідної нормативно-правової бази. Актуальність 
дослідження інноваційних кластерів як підсистеми регіональної соціально-
економічної системи полягає у зміні в інноваційній системі вимог ринку і 
спрямуванні зусиль на їх найбільш повне задоволення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові роботи та дослідження 
щодо аналізу та розвитку інноваційних кластерів зображені в роботах таких 
вчених, як Захарченко В.І., Метіль Т.К., Грик Я, Заварзин А., Монастирний Е, 
Меркулов Н., Паларієв О. тощо. 

Мета роботи полягає в вивчені феномену інноваційного кластера як 
підсистеми регіональної соціально-економічної системи. 

Виклад основного матеріалу. Інноваційна система (регіональна або 
національна) є динамічною, такою частиною соціально-економічної системи, 
що розвивається [1]. Інноваційна система − це сукупність елементів системи 
віднесених до трьох рівнів («основна діяльність», «забезпечення основної 
діяльності», «управління/регулювання»); показників інноваційності кожного із 
елементів; взаємовплив та взаємодія між елементами при здійсненні 
інноваційної діяльності; зовнішніх зв'язків інформаційної системи [2, c. 71]. 

Визначимо склад елементів інноваційної системи: «Органи влади і 
управління», «Організації інфраструктури», «Освіта», «Фундаментальна 
наука», «Прикладна наука», «Великі промислові підприємства», «Малі та 
середні підприємства».  

Відповідно до цієї роботи [2] визначимо інтегральну характеристику 
потенціалу інноваційної системи як (формула 1): 
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(1) 

  
де 푃  – потенціал елемента системи; 푎  – коефіцієнт інноваційності 

елемента; 훽  – коефіцієнт впливу елемента на елемент.  
Структурна модель дозволяє при вивчені інноваційної системи перейти 

від її опису до її вимірювання. І в першу чергу з’являється  можливість 
виміряти «пов’язаність» системи, рівень взаємовпливу елементів.  Відповідно 
до класичних визначень кластера як групи «географічно розташованих поряд 
взаємопов'язаних компаній» введемо ще одне обмеження та будемо розглядати 
інноваційний кластер як підсистему регіональної інноваційної системи (PLC). 
Це обмеження не є надто жорстким, але для України з її відстанями, які 
ускладнюють обмін матеріальними і людськими ресурсами між елементами 
кластера національного масштабу, в окремих випадках воно може мати суттєве 
значення.  

Головними ознаками, що дозволяють ідентифікувати систему є: наявність 
суб'єктів, об'єднаних в більші системні елементи за певною ознакою або групі 
ознак (наприклад, «малий та середній бізнес», «освіта» тощо); наявність стійких 
зв'язків і взаємовпливів між елементами (суб’єктами, що входять до різних 
елементів); можливість розглядати систему як ціле при взаємодії з зовнішнім 
середовищем. Ці ж принципи дозволяють ідентифікувати кластер в складі 
системи. Інноваційний кластер як підсистема регіональної інноваційної 
системи − це сукупність елементів кластера, що мають свою внутрішню 
структуру («наука», «освіта», «організації інфраструктури», «великі 
підприємства», «малий та середній бізнес»); взаємозв'язків між елементами, що 
виражаються в фінансових, організаційних, матеріальних і людських потоках, 
інтенсивність яких вище, ніж в системі в цілому; зв’язки кластера з 
регіональною інноваційною системою. 

Виділимо декілька основних характеристик інноваційного кластеру. 
1. На відміну від РІС в кластері не доцільно розділяти рівні «Основна 

діяльність» та «Забезпечення статутної діяльності». Це пов'язано з тим що 
основним результатом, товаром є наукові знання, і науково-технічні послуги та 
освітні послуги. У той же час підприємство виконує функції забезпечення 
освітнього процесу (практика для студентів) або комерціалізації наукових 
результатів шляхом створення малих фірм.  

2. У кластер не можуть входити органи влади і управління. Рівень 
«Управління / регулювання» в кластері, як правило, відсутній. Виключення − 
жорстко централізований холдинг.  
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3. Кластер є відкритою системою. Однак встановлення господарських 
відносин з одним або декількома організаціями кластера не призведе до 
негайної інтеграції підприємств в його середовище. Процес формування 
кластера, особливо інноваційного, включає в себе наукові, освітні, виробничі 
організації, що не є правильним і вимагає спеціального дослідження. Хоча один 
висновок можна зробити вже зараз: кластер не можна затвердити наказом, 
довільно «переписати» будь-яку організацію до його складу також не можна. 

Для інноваційного кластеру як підсистеми інноваційної системи можна 
визначити інтегральну характеристику (формула 1), структуру та побудувати 
структурну модель. Параметри структурної моделі  можуть дати аналіз 
коефіцієнтів впливу елемента на елемент. Для цього необхідно будувати 
матрицю коефіцієнтів 훽  інноваційного кластеру [3, c. 79]. Коефіцієнти 훽  
формуються таким чином, що при відсутності впливу або залежності вони 
дорівнюють нулю, а при абсолютному впливі або залежності вони дорівнюють 
одиниці. Не обов'язково, щоб вплив одного елемента на інший дорівнював 
залежності першого елемента від другого. Практика дає безліч прикладів різних 
рівнів взаємовпливу організації один на одного. Складності з'являється тоді, 
коли необхідно оцінити взаємодії елементів кластера або інноваційних, що 
складаються з великої кількості організацій, але це складності технічного 
характеру, і їх цілком можна вирішити.  

Таким чином, аналізуючи взаємодії кожної пари елементів, отримуємо 
моделі зв'язків кластера в цілому. Що дає аналіз моделі кластерам.  

1. Пов'язаність кластера. Виходячи із значущості кожного елемента для 
системи в цілому, виключення будь-якого з них призводить до зміни якості 
всієї системи, в першому наближенні будемо вважати  потенціали і коефіцієнти 
інноваційності всіх елементів рівними.  

2. Синергетичний ефект. Інтегральна характеристика розрахована за 
формулою 1, нормована на суму інноваційних потенціалів елементів, 
інтерпретується як кількісна оцінка синергетичної взаємодії елементів кластера 
за тими параметрами, за якими відбувався аналіз взаємовпливу.  

3. Ядро кластера (пов’язані елементи). Проводячи аналіз матриці 
пов'язаності і потенціалу елементів можна виділити базовий елемент або 
елементи кластера, які вносять головний внесок в організацію взаємодій, та є 
рушійною силою системи. 

4. Ядро кластера (центри доходу). Аналіз тонкої структури взаємозв'язків 
дозволяє визначити організації, які вносять основний вклад в результати роботи 
кластера.  
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5. Резерви зростання. Аналіз матриці пов'язаності та аналіз структури 
зв'язку дозволяють визначити слабкі місця в організації інноваційних процесів 
в кластерах і виробити заходи щодо їх усунення.  

Аналіз даних, які підприємство та організації надають в звітності, 
статистичних формах, бухгалтерських балансах, показав, що розрахунок 
параметрів структурної моделі за економічними показниками має найбільшу 
перевагу. Хоча даних, які існують в офіційній звітності недостатньо для того, 
щоб побудувати якісну модель. Для обґрунтування вибору оптимального 
набору параметрів використовувалися результати регіонального експерименту 
щодо здійснення статистичного спостереження результатів інноваціної 
діяльності підприємств Одеської області за попередні три роки. 

Потенціали елементів інноваційного кластеру визначені як: 
Рв великих підприємств – річний обсяг виробництва (продукція, послуги); 
Рф малих та середніх підприємств − річний обсяг  виробництва 

(продукція, послуги); 
Ри  наукових установ та організацій – річний обсяг фінансування із різних 

джерел; 
Рі організацій (елементів) інфраструктури – річний обсяг фінансування із 

різних джерел; 
Ро освітні установи та організації – річний обсяг фінансування із різних 

джерел. 
Коефіцієнти інноваційності елементів визначені як:  
훼в великих підприємств – частка інноваційності та наукомісткості 

продукції та послуг в загальному обсязі виробництва; 
훼ф малих та середніх підприємств − частка інноваційності та 

наукомісткості продукції та послуг в загальному обсязі виробництва; 
훼н наукових установ та організацій – частка науково-технічної продукції 

та послуг інноваційного характеру  в річному обсязі виробництва; 
훼і організацій (елементів) інфраструктури – частка послуг для 

виробництва сектору інноваційної системи в річному обсязі фінансування із 
різних джерел; 

훼о освітні установи та організації – частка витрат на підготовку кадрів 
для виробництва сектору інноваційної системи, освітніх послуг інноваційного 
характеру в річному осязі фінансування із різних джерел.  

Таке визначення потенціалів та коефіцієнтів інноваційності є логічним, 
вимірюваним та наочним.  
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Висновки. Інноваційний кластер є підсистемою інноваційної системи. Для 
нього може бути побудована матриця зв’язків кластера в цілому. Вибір 
параметрів оцінки повинен бути узгодженим з підходами індикативного 
планування соціально-економічного розвитку регіону, а також враховувати цілі 
та механізми формування економіки, яка основана на знаннях. 

Перспективи подальшого розвитку в даному напрямку. Важливим 
залишається питання щодо вибору параметрів оцінки: потенціалу, коефіцієнтів 
інноваційності та взаємовпливів. Ці параметри дають можливість визначити 
характеристики структурної моделі інноваційної системи та інноваційного 
кластеру та вони повинні бути найвищої якості. 
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Кафедра економіки підприємств 
Одеський національний політехнічний університет 

 
Україна завжди була відома як аграрна країна. Її часто називали «хлібним 

кошиком» Європи, що відповідає дійсності з точки зору його багатого 
природного потенціалу: 70% української території складається з ріллі, а 66% з 
них покрито найродючішими ґрунтами у світі (так званий «чорнозем») і 
отримує прибуток від сприятливих кліматичних умов для посадки. Агробізнес 
зберігає свій найвищий пріоритет для українського уряду, особливо у зв'язку з 
Угодою про асоціацію між ЄС та Україною та імплементацією Угоди про 
глибоку та всебічну вільну торгівлю (ПВЗВТ). З моменту підписання Угоди про 
асоціацію експорт сільськогосподарської продукції з України до ЄС зріс на 37% 
(з 4,5 млрд. у 2013 р. до 6,1 млрд. у 2018 р. та 6,6 млрд. до грудня 2019 р.). 

Більше того, згідно з щомісячним моніторингом торгівлі 
сільськогосподарською продукцією, проведеним Європейською Комісією, за 
період з листопада 2018 року по жовтень 2019 року Україна, експортувавши 
сільськогосподарських товарів на загальну суму 7,3 млрд. євро, посіла 3 місце 
серед найбільших постачальників сільськогосподарської продукції до ЄС. (Рис. 
1) 

 
Рис. 1 – Найбільші експортери сільськогосподарської продукції до ЄС 

(млн. евро) 
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З початку 2020 року експорт зернових із України досяг 17,13 млн.т. 
Експорт в цьому сезоні на 2,92 млн.т або на 14% нижче за результат в 
аналогічній період минулого року (20,05 млн.т.). На початок листопада в розрізі 
зернових культур із України експортовано: 

• пшениці, - 10,91 млн. т (на 959 тис.т або 8% нижче за аналогічний 
період 2019 року); 

• ячменю - 3,38 млн.т (на 17 тис.т або 0,5% більше); 
• жита - 1,7 тис.т (на 3,3 тис.т, або 66% менше); 
• кукурудзи - 2,77 млн.т (на 1,8 млн. т, або 39% менше).[1] 
Величезний потенціал українського агропромислового комплексу робить 

його ключовим сектором економіки з точки зору інвестицій, як внутрішніх, так 
і закордонних. За даними Державної служби статистики України, за період з 
2014 по 2018 рік обсяг інвестицій в український агробізнес зріс утричі, склавши 
300 млрд.грн. (близько 11,2 млрд. дол. США), при цьому 100 млрд. грн. 
(близько 3,7 млрд. дол. США), вкладених у виробництво продуктів харчування. 
У 2019 році сільське, лісове та рибне господарство отримало 55,25 млрд грн 
(близько 1,95 млрд дол. США) інвестицій.[3] 

Іноземні інвестори часто вибирають агробізнес в Україні, оскільки він 
дозволяє відносно швидко повернути інвестиції та стабільні умови, незважаючи 
на непередбачувані фактори, такі як погані погодні умови. 

Однак цього року обсяг інвестицій зменшився, оскільки потенційні 
інвестори очікують відкриття ринку землі, а також через глобальну пандемію.  

Сільське господарство є досить важливою галуззю країни, тому, 
враховуючи його особливості, для стабілізації сільського виробництва 
необхідна підтримка з боку держави і залучення великих грошових потоків. На 
даний час фінансовий стан багатьох підприємств є незадовільним, у більшості - 
недостатнє забезпечення кредиту. Одним із найсвідомішим чинником держави 
в кредитному забезпеченні сільськогосподарських підприємств є застосування 
системи пільгового кредитування, тобто держава частково компенсує банку 
відсоткову ставку за одержаним кредитом. 

Сільське господарство потребує фінансової підтримки тому що 
сезонність виробництва, великий кругообіг капіталу, незадовільний стан 
матеріально-технічної бази (застаріла радянська техніка), різниця між цінами 
продукції сільського господарства і промисловості, особливість виробничого 
процесу і значимості в економіці не позитивно відбиваються на діяльності 
підприємств. Аграрні підприємства мають значні фінансові ресурси, але не 
достатні для самофінансування і розвитку. (Рис.2) 
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Рис. 2 – Кредитне забезпечення підприємств АПК в розрізі областей 

 
Кредитне забезпечення АПК суттєво залежить, крім інших факторів, від 

суми коштів Державного бюджету, спрямованих на програму здешевлення 
позик АПК. Банківська система не відіграє суттєвої ролі у розвитку аграрних 
підприємств, хоча і є позитивні тенденції. Більшість банків України є 
комерційними, в приватній власності, тому не важко зрозуміти, що основною їх 
метою діяльності є отримання прибутку, а не підтримання ризикових галузей, в 
нашому випадку АПК. Банки самостійно визначають умови надання 
кредитування, обсяги, терміни, комісійні винагороди за кредити, дотримуються 
принципів кредитування, контролюють використання позичених коштів згідно 
власної кредитної політики і стратегії, дотримуються вимог чинного 
законодавства і нормативів встановлених Національним банком України, тому 
проблемні і безнадійні позичальники для них є надто ризикованими, як, 
наприклад, сільськогосподарські підприємства. Вони виставляють жорсткі 
вимоги і високі відсоткові ставки для позичальників, убезпечуючи себе від 
збитків.[2] 

Таким чином, аграрний сектор залишається важливою частиною 
української економіки, забезпечуючи значну частку валютної виручки. 
Основним драйвером зростання сільгоспвиробництва в країні залишається 
збільшення врожайності культур за рахунок точного землеробства, нових 
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гібридів, добрив і т.д. А відкриття нових ринків і ніш дозволить українським 
агроекспортерам закріпити свої позиції на міжнародній арені. Прогнози для 
української економіки залишаються позитивним зростання прямих інвестицій і 
експорту, а також поліпшення бізнес-клімату. Найбільший розвиток за останні 
роки спостерігався в області інформаційних технологій, сільському 
господарстві, автомобільної промисловості, переробної промисловості та 
відновлюваної енергетики. Очікується, що цей темп розвитку буде зберігатися і 
надалі. 
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Аннотация. В докладе рассмотрены понятия «цифровая грамотность» и 

«цифровое неравенство». Изучены цифровые навыки и компетенции, 
позволившие определить уровень владения пользователей цифровой 
грамотностью. Проведено исследование для определения уровня владения 
цифровыми навыками среди 111 респондентов старше 30 лет. Выявлены 
категории, опрошенных согласно таблице Цифровые компетенции в части 
«Безопасность». 

 
Ключевые слова: цифровые компетенции, цифровая грамотность, 

цифровые навыки, цифровое неравенство. 
 
Результаты научных исследований показывают, что информация и 

научные знания в последние годы играют все большую роль в жизни общества. 
Во многих развитых странах мира сегодня активно идет процесс перехода от 
индустриального к информационному обществу. В этих условиях средства 
создания и использования информационных ресурсов в любой развитой стране 
должны быть на уровне современных требований. 

Активное применение информационных технологий во всех сферах 
экономики свидетельствует о высоком спросе на владение цифровыми 
навыками потенциальных работников. В свою очередь, набор цифровых 
навыков формирует цифровую грамотность. В сетке самооценки цифровых 
компетенций, согласно Europass, отдельное место отведено информационной 
безопасности (табл.). 
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Таблица Цифровые компетенции в части «Безопасность» – Сетка самооценки 
[2] 

Базовый 
пользователь 

Независимый 
пользователь 

Продвинутый 
пользователь 

Я могу 
предпринять 
основные шаги для 
защиты своих 
устройств (например, 
с помощью 
антивирусов и 

паролей). Я 
знаю, что не вся 
информация в 
Интернете надежна. 

Мне известно, 
что мои учетные 
данные (имя 
пользователя и 
пароль) могут быть 
украдены. Я знаю, 
что я не должен 
раскрывать личную 
информацию в 
Интернете. 

Я знаю, что 
чрезмерное 
использование 
цифровых 
технологий может 
повлиять на мое 
здоровье. 

Принимаю 
элементарные меры 
по экономии энергии. 

Я установил 
программы безопасности 
на устройства, 
используемые для доступа 
в Интернет (например, 
антивирус, брандмауэр). 

Я регулярно 
запускаю эти программы 
и регулярно их обновляю. 

Я использую разные 
пароли для доступа к 
оборудованию, 
устройствам и цифровым 
сервисам и периодически 
меняю их. 

Я могу 
идентифицировать веб-
сайты или сообщения 
электронной почты, 
которые могут быть 
использованы для 
мошенничества. 

Я могу определить 
фишинговое письмо. 

Я могу формировать 
свою цифровую личность 
в Интернете и 
отслеживать свой 
цифровой след. 

 
. 

Я часто проверяю 
конфигурацию 
безопасности и системы 
своих устройств и / или 
приложений, которые я 
использую. 

Я знаю, как 
реагировать, если мой 
компьютер заражен 
вирусом. 

Я могу настроить 
или изменить настройки 
брандмауэра и 
безопасности своих 
цифровых устройств. 

Я знаю, как 
зашифровать электронную 
почту или файлы. 

Я могу применять 
фильтры к спам-
сообщениям. 

Чтобы избежать 
проблем со здоровьем 
(физическим и 
психологическим), я 
разумно использую 
информационные и 
коммуникационные 
технологии. 

У меня есть 
осознанная позиция о 
влиянии цифровых 
технологий на 
повседневную жизнь, 
онлайн-потребление и 
окружающую среду. 
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Цифровая экономика нуждается в работниках, обладающих цифровой 
грамотностью, которая представлена целым спектром цифровых навыков: 
наряду с цифровой безопасностью, он представлен цифровизацией процессов 
(понимание цифровых трендов), цифровым взаимодействием (владение 
инструментами для внутренних коммуникаций и умение пользоваться таск-
трекерами), работой с данными (умение пользоваться Excel и др.) и 
управлением проектами (знание современных методологий и принципов 
управления ими). 

Но вместе с цифровой грамотностью возникает явление цифрового 
неравенства (анг. digital divide). В кембриджском словаре цифровое 
неравенство определяется как «проблема некоторых членов общества, не 
имеющих возможностей или знаний использовать компьютеры и Интернет, в 
отличие от других». 

Проблеме цифрового неравенства были посвящены два саммита ООН в 
2003 и 2005 годах [4]. И если информационные технологии являются драйвером 
экономики, то цифровое неравенство – тормозом. 

В БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко в апреле 2020 года было проведено 
исследование для определения уровня владения цифровыми навыками среди 
111 респондентов старше 30 лет.  

Оказалось, что 9% никогда не используют интернет-браузер, 
большинство владеют навыками поиска в информации в сети Интернет: 88,3 % 
формулируют запрос в поисковой строке, 62,2 % просматривают историю 
поиска, 67,6 % умеют скачивать файлы, 60,4 % делать закладки, 39,6 % 
заполнять и отправлять форму.  

Не умеют пользоваться клавиатурой 8,1% опрошенных, 44,1% умеют 
делать «фотографию» экрана, 32,4% знают комбинации клавиш для ускоренной 
работы, 18,9% умеют печатать «вслепую». 

Большая часть опрошенных умеют пользоваться текстовым редактором: 
66,7% набирать текст, 55% форматировать текст, 46,8% редактировать текст 
(исправлять ошибки), 43,2% вставлять рисунки в текст, 34,2% вставлять 
таблицы в текст. Не умеют пользоваться текстовым редактором 33,3 % 
опрошенных.  

Больше половины опрошенных умеют пользоваться электронной почтой: 
70,3% отправлять письма, 55,9% прикреплять фото к письму, 45,9% отличать 
спам от обычного письма, 44,1% отправлять письмо двум или более людям, 
35,1% загружать фото, документы в Облако. Не умеют пользоваться 
электронной почтой 28,8% опрошенных.  
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Небольшая часть опрошенных (13,5 %) не использует мессенджеры. 
Большинство владеют навыками работы с ними: умеют отправлять сообщения 
(86,5 %), звонить (85,6 %), пересылать фотографии (78,4%), организовывать 
групповой чат (51,4%).  

Основываясь на данной статистике, можно прийти к выводу, что большая 
часть опрошенных принадлежит скорее к категориям "базовый" и 
"независимый пользователь", а процент "продвинутых пользователей" крайне 
мал. Среди опрошенных также есть те, кто не владеют цифровыми навыками и, 
следовательно, цифровой грамотностью. 

Такие результаты говорят нам о том, что в настоящее время умений и 
навыков, которыми обладает большая часть сотрудников, принадлежащих к 
возрастной категории 30+, недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, 
возникший на рынке труда в целом и в сфере экономики в частности. 
 

Литература: 
 

1. Попова К.И. Сущность и тенденции развития цифрового неравенства в 
мире В: Вестник науки и образования №11 (147), 2018. 100-102 с. 

2. Massimo Ragnedda, Glenn W. Muschert. The digital divide: the Internet and 
social inequality in international perspective, 2013. 344 p. 

3. Богданова В.А.Реализация концепции «Устранение цифрового 
неравенства» в рамках дисциплины «Информационная Безопасность» при 
обучении экономистов в ВУЗе In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective, 
Сonferinţa ştiinţifica naţionala cu participare internaţională, vol.I, 29-30 septembrie 
2020. Chişinău: UST, 2020, 426 p., p.357-361. ISBN 978-9975-76-311-0 

 
  



Одеса, 24-25 листопада 2020 р. 
  

 

42 
 

 

МОЖЛИВОСТІ АНАЛІТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
QLIKVIEW І QLIKSENSE 

 
Т.Л. Будорацька, ст. викладач, 

І.Б. Трофименко, аспірант 
 

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій 
Одеський національний політехнічний університет 

 
QlikView і QlikSense — це аналітичне програмне забезпечення з категорії 

Business Intelligence (BI-система). ВІ-система представляє набір інструментів і 
технологій для збору, аналізу і обробки даних. Наприклад, в компанії для 
прийому заявок використовують декілька каналів і треба зібрати єдину 
статистику продажів. Чи рекламні кампанії охоплюють декілька майданчиків і 
необхідно порівняти їх ефективність. Усі ці процеси можна настроїти через BI-
систему. 

Необроблену інформацію з різних джерел за допомогою BI перетворять в 
зручну і зрозумілу аналітику. BI-системи (Microsoft Power BI, Tableau, Qlik) 
можна застосовувати у будь-якій галузі або сфері діяльності - як на рівні 
компанії в цілому, так і для підрозділів або окремих продуктів [1,2].  

За простим використанням системи ховаються складні процеси обробки 
даних і формування розширеної аналітики. До складу BI-рішення входять:  

 Інструменти інтеграції і очищення даних (ETL). ETL витягають 
інформацію із зовнішніх систем-джерел, трансформують її, очищають і 
завантажують в єдине сховище.  

 Аналітичне сховище даних. Це інформаційна база, яка уміє 
структурувати і аналізувати дані.  

 Засоби Data Mining. Ці інструменти обробляють дані і аналізуються 
по різних зрізах. Система виявляє залежності і тренди. При цьому можуть 
використовуватися самі різні методи обробки інформації – від статистики і 
прогнозування до семантичного аналізу. 

 Інструменти візуалізації даних. Це звіти, з якими працюють 
користувачі. Залежно від завдань звіти можуть будуватися по затвердженому 
формату або бути аналітичними. При побудові аналітичних звітів користувачі 
самостійно встановлюють перелік показників, що відображаються, сортують 
дані і вибудовують фільтри.  
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BI-системи підтримують безліч бізнес-рішень — від операційних до 
стратегічних. За допомогою технологій аналізують величезні об'єми інформації 
[2,5]. Але увага користувача акцентується тільки на ключових чинниках 
аналітики, які дозволяють змоделювати варіанти наступних дій і бізнес-рішень. 

Основні завдання, що вирішуються за допомогою систем BI:  
 Збір даних з різних джерел, їх структуризація і зберігання в єдиній 

системі.  
 Аналіз великих об'ємів даних для формування і підтвердження 

гіпотез або для розробки бізнес-рішень з урахуванням аналітики.  
 Моделювання можливих рішень для оцінки їх впливу на підсумкові 

показники діяльності і прогнозування наступного розвитку на основі наявних 
даних.  

 Формування оперативної і стратегічної звітності, у тому числі 
сповіщення про відхилення показників від допустимих норм.  

 Збереження і систематизація знань з метою наступної передачі 
новим співробітникам, щоб досвід зберігався, і якість роботи стабільно 
підвищувалася.  

Спільна мета Business Intelligence – надання бізнесу можливості 
ухвалення обґрунтованих рішень з урахуванням повної аналітики. BI-системи 
можуть стати цінним інструментом для ухвалення рішень і розробки стратегії 
[4]. Отримані дані можна використовувати в самих різних сферах — 
маркетингу, продажах, постачаннях, фінансах. 

Існує досить багато надійних постачальників BI-інструментів. Наприклад, 
популярні платформи Microsoft, Tableau, Qlik [6,7]. Також затребувані системи 
Zoomdata, Sisense, Information Builders. Не можна сказати, яке BI-рішення є 
найкращим. Компанії вибирають платформу BI з урахуванням різних критеріїв 
і власних можливостей. Останнім часом найбільш популярною з перелічених 
стає платформа Qlik. 

Аналітика Qlik 
Продуктами Qlik є QlikView і QlikSense – це системи бізнес-аналізу для 

кінцевих користувачів. Вони передбачають імпорт інформації з різних джерел. 
Дані проходять обробку в оперативній пам'яті. Створену візуалізацію можна 
коригувати, доповнювати будь-якими фільтрами. У Qlik також доступна 
спільна робота над звітами. Платформа доступна для корпоративного і 
персонального використання. При цьому продукт працює на десктопі, в 
хмарній версії і на будь-яких пристроях з наявністю браузеру. Для усіх версій 
передбачений однаковий алгоритм аналітики [3]. 
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Особливістю продуктів Qlik є інтуїтивно зрозуміле середовище для 
бізнес-користувачів, що дозволяє без допомоги ІТ-фахівця представляти дані в 
тому вигляді, який потрібно для пошуку і аналізу[1]. 

Головне завдання системи — розширити можливості клієнта, дозволивши 
кожному користувачеві в організації побачити повну картину, приховану в 
даних компанії[3]. Дозволяє користувачам, що не мають спеціальних технічних 
навичок, самостійно формувати звіти і аналізувати інформацію про діяльність 
свого підприємства в самих різних розрізах. Забезпечує користувачам негайний 
доступ до знань, які їм потрібні, а ИТ— фахівцям — необхідні можливості 
контролю і управління корпоративного рівня. QlikView і QlikSense — це 
аналітичне програмне забезпечення з категорії Business Intelligence (BI бізнес-
аналітика). 

Платформа Qlik повністю відповідає конкретним бізнес-завданням і 
представляє актуальні дані з різних джерел. Вони дають однакові можливості 
аналізу під час роботи на ноутбуку, стаціонарному комп'ютері або мобільному 
пристрої. 

Сфері застосування QlikView і QlikSense представлено на рис. 1. 
 

 
 
Рисунок 1 – Області застосування аналітичного програмного 

забезпечення QlikView и QlikSense 
 
Створювані додатки аналізу Qlik містять в собі механізми завантаження 

даних (скрипти завантаження), що дозволяє істотно скоротити час на розробку 
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процесів завантаження даних за рахунок простішого процесу завантаження. 
Завантаження даних в додатки аналізу можливе з практично будь-яких джерел, 
як структурованих, так і не структурованих (1С, Axapta, Access, Excel, Oracle, 
SAP, SQL Server і так далі) і дозволяє надати користувачам доступ не лише до 
корпоративних даних, але і до позасистемних файлів[3]. 

Для інтеграції з 1С розроблені спеціалізовані коннектори, що істотно 
полегшує процес налаштування завантаження (крім того, вивантаження даних з 
1С можливе з використанням обробок тих, що формують .qvd файли і 
безпосередньо з використовуваної СУБД) і дозволяє: 

 Вибирати що і коли завантажувати з 1С без програмування - з 
використанням стандартного майстра створення запитів QLIK. 

 Принципово збільшити швидкість вивантаження даних в порівнянні 
із стандартними механізмами вивантаження 1С. 

 Гарантувати незмінність моделі навіть при зміні структури даних 
джерела 

 Принципово понизити завантаження з наявних серверів “1С : 
Підприємство” 

Для інтеграції з SAP також використовується спеціальний коннектор, 
розроблений самим вендором[4].  

Функціональні можливості 
Програмний продукт представляє можливість бачити усі об'єкти, на яких 

ведуться роботи. При цьому відображена загальна інформація про готовність 
об'єктів в розрізі окремих підрозділів. Готовність об’єкту відображена в картці 
цього об'єкту. Картка містить загальну інформацію про проект (опис, адреса, 
контакти керівника). Діаграма Ганта відображає етапи і хід виконання робіт по 
об'єктах і підрозділах (незавершені в строк роботи, лінія тренду показує 
останню дату звіту). Діаграма дозволяє побачити точку прикладення зусиль для 
усунення відхилень від графіку. На визначення проблеми йдуть секунди. 

Прогнозування проекту виконане за методологією освоєного об'єму, який 
дозволяє оцінити терміни закінчення і витрати проекту. На ранніх стадіях 
реалізації цей підхід дозволяє оцінити майбутнє проекту, підготуватися і 
нівелювати негативні наслідки. Може відображатися як у вигляді діаграми або 
таблиці, має два індикатори значень індексів. Дозволяє дати прогноз 
результатів проекту 

Причини відхилень. Пакет дозволяє відображати показники, що 
характеризують ефективність робіт проекту. Для кожного проекту 
вибудовується своя система показників, фокус на проблемних показниках. 
Вибудовується «антирейтинг» постачальників, що допустили зриви постачань. 
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Рівень прострочених постачань відбивається як в абсолютних, так і у відносних 
значеннях. Відображаються відповідальні менеджери. Можна бачити, коли 
рівень використання більшої частини техніки значно нижчий за плановий. 
Залишається виробити заходи по усуненню причин відхилень. Рівень 
завантаження техніки можна аналізувати в розрізі проектів і різних тимчасових 
інтервалів. 

Аналіз прибутку і збитків P&L призначений для основних показників 
рентабельності бізнесу. Аналіз KPI дозволяє проаналізувати відхилення KPI по 
підрозділах. Асоціативний аналіз QlikSense дозволяє проводити аналіз з будь-
якої точки, завдяки асоціативній моделі даних. Застосовуючи фільтр, він діє на 
усі компоненти і усі вкладки. Парадигму асоціативного аналізу даних 
представлено на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Парадигма асоціативного аналізу платформи QLIK 
 
Панель продажів призначено для віддзеркалення показників like for like. 

Дозволяє проводити аналіз з різним рівнем деталізації. Наочно візуалізує 
показники, дозволяючи швидко оцінити стан компанії в частині продажів. 
Припускає три рівні глибини аналізу. Дозволяє аналізувати ключові показники 
ефективності в різних аналітичних розрізах. Панель управління продажами - 
приклад одночасного використання усіх показників на одній панелі управління. 

Особливості програмного продукту. 
Принципова особливість Qlik полягає в особливих механізмах і 

алгоритмах обробки даних в оперативній пам'яті. Мільйони рядків 



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

  

 
47 

 

завантажуються з високою компресією в оперативну пам'ять, за рахунок цього, 
Qlik забезпечує гнучкість і високу швидкість відгуку. Пошуковий механізм Qlik 
можна порівняти з пошуком Google. При наборі будь-якого слова або фрази ви 
вмить отримаєте асоціативні результати пошуку, які побудовані на зв'язках між 
даними з різних застосувань[3,5]. Платформу QLIK можна задіяти у будь-яких 
галузях, тому існує безліч рішень на програмних продуктах. 

До складу платформи входить додаток для аналізу P&L прибутків і 
збитку. Призначено для основних показників рентабельності бізнесу: 

 Дозволяє зіставити декілька періодів в одному звіті. 
 Дозволяє проводити аналіз з різним рівнем деталізації. 
 Наочно візуалізує показники, дозволяючи швидко оцінити 

стан компанії. 
 Фокусування на проблемних ділянках. 
 Припускає три рівні глибини аналізу. 
 Має зручні інструменти управління. 
 Уся інформація, представлена в одному застосуванні. 
 Дозволяє аналізувати ключові показники ефективності в 

різних аналітичних розрізах. 
 Можлива індивідуальна методологія аналізу з урахуванням 

особливостей конкретної компанії. 
Висновок 
Qlik консолідує дані з різних джерел, обробляє і представляє їх в одному 

застосуванні. Стандартні можливості Qlik представляють інформацію в 
простому для сприйняття виді. Інтерфейс додатка дозволяє зробити аналіз 
інформації в різних аналітичних розрізах. Забезпечена висока швидкість 
роботи. Qlik дає можливість оперативно реагувати на негативні чинники при 
виконанні проектів, виявляти проблеми, приймати правильні управлінські 
рішення 
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К.С. Дегтярьова, студентка  
Т.В. Філатова, старший викладач 

  
Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій  

Одеський національний політехнічний університет 
 

Дана робота описує процес ребрендингу event агенств під час карантину. 
Через всесвітню пандемію індустрія свят повинна була перейти на новий вид 
зв’язку - «ОНЛАЙН» або призупинити діяльність, саме тому це був час для 
роботи з сайтами, маркетингу та впровадженням IT-технологій для 
полегшення внутрішньої роботи. Тому в даній роботі розглянуті питання 
ребрендингу event агенств, а саме робота з сайтами, модель UML, програма 
для внутрішніх робіт та рішення проблем пов’язаних з переходом на новий для 
компанії стиль роботи. 

Данная работа описывает процесс ребрендинга event агентств во время 
карантина. Из-за всемирной пандемии индустрия праздников должна была 
перейти на новый вид связи - «ОНЛАЙН» или приостановить деятельность, 
поэтому это было время для работы с сайтами, маркетинга и внедрением IT-
технологий для облегчения внутренней работы. В данной работе рассмотрены 
вопросы ребрендинга event агентств, а именно работа с сайтами, модель 
UML, программа для внутренних работи решение проблем, связанных с 
переходом на новый для компании стиль работы. 

This work describes the process of rebranding event agencies during 
quarantine. Due to the global pandemic, the event industry had to switch to a new 
type of communication - "ONLINE" or suspend activities, that is why it was time for 
work with sites, marketing and implementation of IT technologies to facilitate 
internal work. Therefore, in this paper we discuss the rebranding of event agencies, 
namely working with sites, UML model,  programm for internal robots and solving 
the problems associated with the transition to a new style of work for the company. 

 
Ключові слова: IT-технології, робота з сайтами, модель UML 
Ключевые слова: IT-технологии, работа с сайтами, модель UML 
Keywords: IT technologies, work with websites, UML model 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими і практичними задачами. Поняття EVENT індустрії з’явилося ще у 
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50-х роках  20 ст. в Америці, а в Україні це відносно нова діяльність, яка 
стрімко розвивається. Event-менеджмент займається плануванням, організацією 
та проведенням заходів і контролем різноманітних подій, таких як  проведення 
спільних обговорень, свят, різних церемоніальних подій. 

Щодо проблем цієї діяльності, виділять такі: 
 Відсутність об’єднання компаній EVENT індустрії. 
 Неготовність українських клієнтів до креативних рішень. 
 Брак кваліфікованих кадрів на ринку. 
 Велика конкуренція. 
 Неконтрольоване ціноутворення. 
 Відсутність «цивілізованого» ведення бізнесу. 
Однією з найактуальніших проблем є криза event клієнтів через ситуацію 

з пандемією захворювань. Багатьом фірмам довелось призупинити свою 
діяльність на невизначений термін. Відмова від заходів за декілька днів, 
відмова артистів, відшкодування форс-мажорів з власних коштів, неотримання 
прибутку та перевищення витрат над доходами. 

Всього за два місяці карантину організаторам заходів довелося навчитися 
працювати в абсолютно нових умовах. 

EVENT індустрія 2020 включає в себе: 
 онлайн зустрічі;  
 проведення заходів онлайн; 
 маркетинг; 
 ребрендинг сайтів. 
Корпоративні заходи в звичному офлайн-форматі, швидше за все, 

активізуються не раніше наступного року: великий бізнес спочатку буде 
сфокусований на відновленні фінансових показників, а потім вже дійде черга до 
розваг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В багатьох працях вітчизняних 
вчених можна знайти вирішення досліджуваної проблематики. Фокіна Н.Н. у 
своїх роботах [1] дає можливість побачити діяльність event агентств у цілому, 
Усачьова О. представляє проблеми компанії, які можна вирішити в рамках 
корпоративну, описує основні проблеми діяльності [2], але не має у 
розглянутих роботах вирішення проблем у ситуації з необхідністю 
витримування карантину та утримання бізнесу, що допоможе не допустити 
руйнування компанії. 
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Основний матеріал. Інформатизація  в даній діяльності здійснюється з 
метою залучення клієнтів, спрощення роботи менеджерів та підвищення 
прибутку. 

Важливим в event агентстві є швидке виконання технічних завдань та 
сповіщення про їх виконання, а також зручний зв’язок з «ОНЛАЙН» клієнтом. 

Для оптимізації роботи найкращим варіантом є створення інформаційної 
системи (ІС) он-лайн. 

Інформаційна система (у вузькому розумінні) — це комплекс 
інформаційних, технічних, програмних та організаційних засобів, необхідних 
для автоматизованого опрацювання інформації. 

Інформаційна система (у загальному розумінні) — це системи, яка 
здійснює або в якій відбуваються інформаційні процеси: пошук, збирання, 
зберігання, передавання й опрацювання інформації. 

Для досягнення цілей необхідно: 
1.Розробити ідею інформаційної системи. Тому потрібно сформулювати 

аналіз вимог до інформаційної системи [3]. 
2.Розробка моделі інформаційної системи за допомогою засобів UML 

(див.рис.1). 
3.Візуалізація системи. 
4.Реалізація,тесутвання та впровадження в роботу. 
 

 
 

Рисунок 1 — Діаграма варіантів використання он-лайн інформаційної 
системи event агенства 
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Мета діаграми варіантів використання - формування вимог до системи, 
причому саме в такому вигляді, щоб їх можна було легко зрозуміти замовлення. 
Розроблена діаграма представляє рішення компанії для застосовування в 
компанії он-лайн системи, яку можливо використовувати, як працівнику 
агентства, так і замовнику послуг у компанії. 

Висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку. В сучасних 
умовах у всіх організаціях ефективно діють інформаційні системи, які 
сприяють підготовці і прийняттю управлінських рішень і вирішують певні 
задачі (обробку даних, обробку інформації). Використання ІС в роботі значно 
полегшує та прискорює працю менеджерів. Особливо, у період складний для 
малого та середнього бізнесу, коли компанії необхідно не тільки пережити 
роботу в карантинних умовах, але й утримати свої позиції на ринку. 
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На теперішний час, у зв’язку з економічної кризою, викликаної 

наслідками поширенням вірусу Covid19, практично будь-яке підприємство 
опиняється в ситуації вирішення найскладніших завдань стратегічного 
планування своєї діяльності. При цьому на задній план відходять питання 
забезпечення співробітників гідними умовами праці, своєчасної оплати, а, тим 
більше, питання підтримки соціальних проектів. Багато підприємств, особливо 
малого та середнього бізнесу знаходяться практично на межі виживання, 
змушені згорнути різні соціальні проекти, спрямовані не тільки на суспільство, 
а й на підтримку своїх співробітників. Однак, пандемія коли-небудь 
закінчиться, і працювати, досягати поставлених цілей, розширювати свій ринок 
будуть ті компанії, які закладуть в стратегію розвитку не тільки фінансові 
показники. Оптимальною стратегією може стати розробка стратегії, яка 
об'єднує нові продукти з соціально спрямованим бізнесом. 

Загальна стратегія підприємства, його діяльності на тривалий проміжок 
часу, це сукупність тактичних дії, напрямків розвитку, пріоритетність бізнес-
процесів. Правильно складена стратегія розвитку це повноцінний алгоритм, 
який поєднує виробничі процеси, власників та співробітників організації.  

При розробки стратегії, наприклад, виробництва нового продукту, 
коректується місія функціонування, розробляються стратегічні карти, 
складаються плани реалізації на деякий період. Важливе місце в оновленій 
стратегії займає публічна мета підприємства, яка виражена в місії. 

Чітка місія підприємства відображає філософію компанії, її конкурентні 
переваги, напрямки діяльності, управлінські технології і цільових споживачів. 
Вона концентрує увагу на обмеженій кількості завдань, визначає основні 
напрямки розвитку і пріоритети компанії, вказує на основне поле конкуренції 
та інше. Але, з позиції співробітників місія повинна бути зрозумілої та 
привабливої, мати напрямок на задоволення їх потреб, відповідати тим 
вимогам, які співробітники пред'являють до роботи своєї мети. Місія не 
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повинна тільки приваблювати покупців, але і викликати почуття гордості у 
співробітників, задоволеності продуктами компанії як своїми досягненнями. 
Об’єднати ці сторони діяльності організації, закласти в стратегію розвиток 
персоналу можна, врахувавши при розробці стратегії основні принципи 
корпоративної соціальної відповідальності. 

В даний час широкий розвиток отримала методика розробки комплексної 
моделі організації, бізнес-архітектури як реалізації системного підходу до 
управління. Бізнес-архітектура (комплексна модель) організації – це уявлення 
діяльності організації, підприємства в оцифрованому вигляді, тобто у вигляді 
графічних моделей, електронних документів і структурованої інформації. 

Бізнес-архітектура дає можливість менеджерам компанії використати 
принципи системного підходу до діяльності: деталізувати та відстежити зв’язок 
між бізнес-процесами, організаційної структурою, персоналом, ІТ-структурами, 
виробництвом і т. ін.;  виконувати якісний аналіз впливу всіх змін, що 
проводяться; мати повну актуальну інформацію про внутрішню діяльність 
організації 24 години на добу з будь-якого технічного пристрою і з будь-якої 
точки світу. 

Розробка бізнес-моделі обумовлена необхідністю позбутися від безлічі 
розрізнених моделей і документів, розроблених в різних програмних продуктах 
(Visio, Word), відсутністю єдиної бази даних цих документів. Такий застарілий 
підхід має безліч недоліків, серед яких – велика кількість помилок при пошуку 
та обробці документів, збільшення часу на прийняття рішень, дорожнеча 
зберігання великих обсягів документів, дублювання інформації в різних 
структурних підрозділах організації і т. ін. Відсутність єдиної моделі значно 
ускладнює розробку, актуалізацію і оптимізацію бізнес архітектури. 

Однією з обов’язкових частин розробки бізнес-архітектури є розробка 
стратегічних карт. Окрім основних складових: навчання та розвиток; внутрішні 
бізнес-процеси; клієнти; фінанси – карта повинна чітко визначити місце КСВ на 
стратегічної карті. Цій зв'язок обумовлено концепцією, баченням майбутнього 
компанії, наведеним в місії.  

 Концепція, виражена в місії організації, прогнозує картину майбутнього, 
визначає напрями діяльності і допомагає працівникам зрозуміти, чому і яким 
чином вони повинні брати участь у реалізації стратегії. Це дозволяє пов'язати 
цілі топ-менеджменту підприємства по досягненню фінансових цілей з 
концепцією соціально відповідального бізнесу. 

Розглянемо приклад стратегічної карти організації при підготовці до 
випуску нового продукту. (рис. 1) 
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Стратегічна карта організації будується зверху вниз, тобто від рівня 
фінансів, через клієнтів та внутрішні бізнес-процеси до рівня навчання 
персоналу та розвитку підприємства. Система же КСВ починається з нижчого 
рівня – з турботи про персонал.  

Базовий рівень КСВ відповідає виконанню норм законодавства: заробітна 
плата не нижче мінімальної, своєчасна виплата усіх податків, забезпечення 
гідних умов праці і т. ін. Передбачається, що виконання базового рівня є 
неодмінними та обов’язковими умовами функціонування будь-якого 
підприємства, хоч в малому хоч у великому бізнесі. Тому базовий рівень не 
виноситься на стратегічну карту. 

 

 
 
Рисунок 1. – Зв'язок стратегій випуску нового продукту з рівнями КСВ. 

(складено авторами) 
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Другій рівень КСВ передбачає використання інструментів, спрямованих 
на підвищення якості внутрішнього середовища для працівників підприємства: 
забезпечення медичним добровільним страхуванням, можливості підвищення 
кваліфікації, забезпечення житлом, дитячими садками дітей працівників тощо. 
В стратегічної карті це виражається через правильну мотивацію персоналу, 
створення умов для підвищення кваліфікації, наприклад, для вироблення 
нового продукту. Інформування про заходи щодо додаткового навчання, 
заохочення до участі може вестися через інформаційний портал. Як наслідок, 
такі заходи підвищують індекс компетентності персоналу; лояльність до цілей 
та методів керівництва, створює додаткові умови щодо якісного проходження 
внутрішніх бізнес-процесів. 

Третій, вищий рівень КСВ має направленість на клієнтів та виражається в 
інформуванні суспільства про новій продукт, вжитих заходах щодо поліпшення 
його якостей, корисності нового продукту для користувачів, суспільства. 
Досягається через інформування всіх стейкхолдерів про проекти компанії, 
направлені на поліпшення якості життя співробітників та населення міста, 
країни: від прямої користі для здоров’я, до участі в громадських заходах; 
зменшення шкідливих викидів в атмосферу, використання зворотної тари, 
переробка відходів, благодійні проекти, використання тільки якісної сировини і 
т. ін. 

Такій підхід дозволить підвищити рейтинг компанії, формує лояльність 
споживачів, інвестиційну привабливість, сприяє формуванню позитивного 
бренду компанії як роботодавця, залучаючи і утримуючи талановитих фахівців 
у своїй організації та досягти фінансових цілей для яких складалася стратегічна 
карта.  

Таким чином, КСВ легко вписується в загальну стратегію організації, та 
набуває рис обов'язкової компоненти стратегічних планів. Однак, багато 
підприємців різних рівнів вважають дотримання принципів КСВ 
необов'язковим, крім дотримання базового, першого рівня, пояснюючи це 
порушенням принципу максимізації прибутку, відсутністю методики 
визначення прибутку від соціальних програм, недоліком навичок в реалізації 
соціальних проблем. Але, при уважному розгляді завдання стає ясно, що 
об'єднати фінансові цілі з принципами КСВ досить просто.  

Застосування принципів КСВ як одного з елементів стратегії розвитку та 
управління компанією в Україні є тільки у великого бізнесу. Підприємства же 
середнього, а тим паче малого бізнесу, найчастіше не чули про таки принципи, 
або вважають їх застосування неможливим по дуже різних причин. Але, якщо 
підприємство ставить перед собою стратегічні завдання на 3-5 років, то 
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політика соціально відповідального бізнесу дозволить отримати вагомі 
конкурентні переваги.  
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В часи самоізолювання майже все працівники перейшли на віддалену 

роботу. З одного боку більшість про це давно мріяла, зокрема молодь, а з 
іншого боку така робота вимагає додаткові навички та компетенції.  

В даний час віддалена робота залишилась в багатьох організаціях, тому 
актуально розглянути які вимоги сьогодні висувають роботодавці до 
компетенцій співробітників та які особливості має система управління 
віддаленими працівниками.  

Ключові слова: відділена робота, відділене управління персоналом, 
засоби комунікації, платформи та інструменти управління проектами. 

 
З розвитком пандемії COVID-19 широке розповсюдження набула 

віддалена зайнятість. Дистанційна робота, яка раніше була рідкістю для 
співробітників, на даний час стала загальною нормою і привела до необхідності 
пошуку нових підходів в управлінні персоналом. 

Вимоги до сучасних ІТ-фахівців, а саме вони найбільш затребувана 
категорія, вже розглядалися авторами у попередніх публікаціях [1]. В них 
зазначалося, що сучасний цифровий світ вимагає на будь якій посаді володіння 
сучасними інформаційними технологіями.  

Однак при переході на віддалену роботу, в першу чергу, багато, що 
залежить від керівників та топ-менеджерів, їх професійних вмінь та здатності 
змотивувати та налаштувати своїх співробітників на роботу, при якій будь-яка 
задача була б зрозуміла, а поставлені цілі – легко досягнуті. При цьому 
керівник повинен організувати роботу таким чином, щоб співробітник точно 
знав, що і як йому потрібно зробити і фізично не зміг зробити роботу не 
правильно [7].  

Тому спочатку, на перший план виходить компетентність самих 
керівників і їх бажання брати участь в процесі роботи, а не просто бути 
спостерігачами зі сторони. Адже в ході віддаленої роботи, кількість перешкод і 
спотворень в каналах комунікації істотно зростає. Серед проблем, які тягне за 
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собою неякісне управління це – не узгодженість дій команди, падіння 
продуктивності, зниження якості роботи, втрата загальної картини роботи. В 
таких умовах людина практично не здатна робити просту операційну роботу, а 
тим більше генерувати нові ідеї. Тому керівнику важливо постійно 
підтримувати комунікацію. 

З цього слідує, що найперше – потрібно визначити єдині засоби 
комунікації. На даний час є безліч інструментів завдяки яким можливо 
налагодити віддалений зв'язок. Це можуть бути: 

- Електронна пошта – вона дає досить швидку взаємодію.  
- Різні чати, наприклад програми Skype або Google прекрасно підходить 

для швидкого обміну миттєвими повідомленнями і для створення групового 
чату. 

- Телефонні дзвінки, тому що деякі види зв'язку можуть бути оброблені 
тільки через телефон. Прикладом можуть слугувати питання емоційного 
характеру, проблеми з продуктивністю. А спілкування по відеодзвінку дадуть 
ще кращий результат, оскільки такий вид комунікації дає більше візуальних 
підказок про те, що відбувається з іншою людиною. 

- Створення коротких відеопідказок – іноді потрібно роз’яснити задачу 
великій кількості робітників і щоб не витрачати час на пояснення кожному 
окремо кращим способом є створення відео, використовуючи веб-камеру, або 
за допомогою інструментів захоплення екрану, таких як Jing [4]. 

- Технічні засоби спільної роботи і програми для віддаленого доступу 
на робочі столи один до одного, щоб мати можливість щось показати або 
зобразити візуально. Деякі з цих інструментів дозволяють навіть людям 
дистанційно керувати іншим комп'ютером. Багато з засобів є безкоштовними 
для використання в невеликих групах. У їх числі TeamViewer і Join.me, Zoom. 
Також, якщо багато робітників повинні мати доступ до загального документа і 
можливість редагувати його одночасно, то його можна розмістити в 
загальнодоступному місці Google Drive або Dropbox. Багато платформ 
управління проектами також мають функції спільного використання файлів і 
спільної роботи. Більш детально різноманіття сучасних платформ та 
інструментів управління проектами розглянуті авторами у попередніх 
публікаціях [2]. 

Наступний крок – це чітке прописування всіх задач, розбиття великих 
задач на підзадачі. Така функція встановлення завдання одночасно є функцією 
організації роботи та контролю. Співробітник повинен отримати завдання, в 
якому є чітко визначені параметри: термін виконання, бюджет, пріоритетність, 
додаткові вимоги. Завдання можуть ставитися як індивідуально так і колективу, 
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і робочій групі. Керівник в цей час повинен оперативно коригувати роботу, 
контролювати терміни, бюджет, якість, давати підказки. Одним із найкращих 
рішень є виділення для кожного групи ментора, який був би наставником для 
всіх робітників даної групи. 

 Поставлені завдання на день найкраще обговорювати вранці з командою, 
а не надсилати малими частинами впродовж дня – це дасть можливість 
підлеглим зосередитись на поставлених задачах, а уже у ввечері підбивати 
підсумки дня (що вийшло, що не вийшло, які є труднощі, що може допомогти з 
цим впоратися, які ще потрібні ресурси для цього завдання і т.д.). Але головне в 
таких коротких нарадах-ретроспективах не шукати винних, а навпаки – знайти 
найкращий вихід із ситуації. 

Проте однією з головних проблем віддаленої роботи є вистежування 
виконаних завдань кожного члена команди. В ході спільної роботи в одному 
приміщенні, людина, і особливо керівник, в будь-якому випадку, в курсі 
положення справ – почув, побачив, запитав. В умовах, коли всі працюють 
віддалено, і в різних місцях, ці канали отримання інформації пропадають. І, 
виникає ймовірність опинитися в ситуації, коли стає зовсім не зрозуміло на якій 
стадії знаходиться команда в цілому і кожний працівник. Тому щоб розуміти 
поточний стан справ, виявляти тенденції та запобіганню відхилень, необхідні 
засоби індивідуальної та групової звітності, як мінімум це можуть бути: 

1.  Журнал питань, в якому фіксується і відстежуються всі відкриті 
питання. Кожен член команди повинен мати можливість заносити в нього 
інформацію і переглядати статус розв’язання питання; 

2.  Трекер по кожній задачі, з показом часу виконання, відповідальних і 
статусу виконання задачі; 

3.  Інформаційні панелі більш високого рівня, для керівника, в яких 
видно загальний стан справ по всіх завдань і співробітникам, і які дозволяють 
відразу побачити хто лідирує, а у кого проблеми. 

Також для підвищення результативності віддаленої роботи необхідно 
розробити регламенти та описи стандартних процедур. Інструментів для цього 
безліч – SWIM-line діаграма, матриця відповідності задач (RAM), організаційні 
діаграми, контрольні списки, чек-листи. Одна з ключових переваг таких 
інструментів це – візуальний формат. Тому що візуальні формати більш зручні 
для сприйняття і не вимагають великих трудовитрат на розробку, у візуальному 
форматі простіше виявити недоліки та більша ймовірність, що робітник 
зацікавиться графічною схемою. Також в таких регламентах потрібно 
відзначити чіткі прояви присутності співробітника на роботі, як мінімум це 
можуть бути: 
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1) фіксація часу гарантованої доступності; 
2) фіксація інтервалу часу, протягом якого треба відповісти на лист; 
3) фіксація інтервалу часу, протягом якого, треба відповісти на 

пропущений телефонний дзвінок. 
Ще одним із ключових моментів якісного керування співробітниками на 

дистанції є вимірювання продуктивності роботи. Для цього можливе 
встановлювати критеріїв ефективності та проводження щоквартальних оглядів 
продуктивності роботи команд та робітників.  

Отже, Перехід на віддалену роботу, в першу чергу, передбачає високу 
якість системи управління і професійний рівень керівників. Адже більшість 
результатів підлеглих залежать від якісного налагодженого процесу роботи, що 
буде створений самим керівником. Тому всі нюанси необхідно планувати, 
фіксувати й вимірювати. Для цього потрібно багато часу приділяти 
спілкуванню зі співробітниками, виявляти актуальні для кожної робітника 
питання, розуміти, що на даний момент хвилює кожного із них. Адже одна з 
проблем, з якою зіштовхуються співробітниками на віддаленні – це відчувати 
самотності та ізольованості нездатності самому вирішити наявні проблеми.  
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У теорії ризику розроблено методи та моделі, які дозволяють кількісно 

оцінити та проаналізувати ризики страхової компанії. Для оцінки ризику буде 
використано актуарну модель оцінки ризику страхового портфелю (модель 
індивідуального ризику), в якій для оцінки числа вимог і втрат можуть 
використовуватись розподіли біноміальний, пуасcонівський, геометричний. 
Результатом розрахунку буде числове значення ступеня ризику страхового 
портфелю, також буде проведено перевірку адекватності оцінки ризику [1, 2]. 

Страховий портфель (insurance portfolio) ‒ це фактична кількість 
договорів страхування по визначеному виду страхування. Типи страхових 
портфелів наведено на рис. 1 [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Типи страхових портфелів [3] 
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Модель оцінки ризику страхового портфелю (або модель індивідуального 
ризику) має такі вхідні дані: кількість договорів страхування у страховому 
портфелі, середні втрати на один договір, ймовірність настання страхового 
випадку, надійність забезпечення виплат дорівнює 0,95. Перевагою цієї моделі 
є розрахунок страхових резервів, що забезпечить страховій компанії фінансову 
стійкість та розрахунок збалансованості страхового портфелю. Усі договори 
страхового портфеля відносяться до однієї страхової події. Основні 
припущення моделі [1]: кількість договорів фіксована; ризики клієнтів 
незалежні між собою; страховий платіж вноситься страхувальником на початку 
аналізованого періоду моделювання (у момент 0), додаткових платежів до кінця 
дії договору страхування не має; розподіл втрат для всіх договорів портфеля 
однаковий; розмір страхового відшкодування у разі настання страхової події 
виплачується повністю після пред’явлення позову (у момент 1). 

Розглянемо портфель договорів страхування СК «Уніка» – державне 
медичне страхування (ДМС), які укладаються на однаковий період часу 
(укладається договір в період моменту 0 і завершується не пізніше моменту 
часу 1 – на один рік). СК «Уніка» за останні п’ять років входить в ТОП-50 
кращих страхових компаній, які займаються державним медичним 
страхуванням (ДМС) [4,5]. 

Кількість договорів страхування по ДМС зростає. Це пов’язано із 
збільшенням вірусних захворювань у світі та коронавірусною хворобою. Згідно 
наведеній моделі із зростанням кількості договорів, ступінь ризику страхового 
портфелю ДМС зменшується від 0,03 до 0,01 (рис. 2). Розрахунки ступеня 
ризику страхового портфелю наведено з ймовірністю настання страхового 
випадку q=0,5 (рис. 2).  

Ступінь ризику страхового портфелю залежить від кількості укладених 
договорів, втрат на один договір. Залежно від цих величин будуть розраховані 
страхові резерви, які необхідні для забезпечення рівня страхових виплат. 

На базі моделі індивідуального ризику можна порівнювати втрати один 
договір залежно від зростання кількості договорів. Отримано, що із зростанням 
кількості договорів втрати на один договір зменшуються або залишаються 
приблизно на одному рівні (але не зростають). 
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Рис. 2. Ступінь ризику страхового портфелю для ДМС, [0, 1] 
 
Модель дозволяє порівнювати фактичні страхові виплати ДМС, які 

виконала СК «Уніка» і розрахункові, отримані на базі моделі. На базі 
отриманих результатів проведено порівняння фактичних і розрахункових 
страхових виплат. Як видно із рис. 2, фактичні страхові виплати до 2018 року 
перевищують розрахункові, а у період 2019-2020 рр. розрахункові страхові 
виплати перевищують фактичні.  

 

 
 

Рис. 3. Фактичні та розрахункові страхові виплати (q=0,5), тис. грн. [4] 
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Збільшення розрахункових страхових виплат пов’язано із збільшенням 
втрат на один договір, викликаних збільшенням кількості вірусних захворювань 
(рис. 3).  

Отримані результати дозволяють охарактеризувати страховий портфель 
ДМС як  консервативний (класичний). Щоб сформувати страховий портфель 
для визначеного виду страхування, необхідно, щоб величина ризику та 
очікувана прибутковість відповідали стратегічним планам страхової компанії 
[6]. Ризики кожного року змінюються, оскільки змінюються захворювання, 
виникають нові захворювання. Застосування економіко-математичних моделей 
для оцінки ризику є актуальним, оскільки дозволяє менеджерам страхових 
компаній прогнозувати та аналізувати ситуацію. 
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ІТ відноситься до однієї з досить молодих сфер діяльності, але швидкими 
темпами ця сфера перетворилася з другорядної області на одну з головних, 
котра стимулює розвиток української економіки, а також, допомагає 
автоматизувати діяльність багатьох підприємств різноманітних сфер економіки 
України. Про це свідчать дані, котрі вказують, що кількість ІТ-спеціалістів 
зростає кожного року: у 2015-2016 рр. їх кількість становила 89 тис., а в 2019-
2020 рр. – 190 тис. Таким чином, зростає кількість вакансій та можливостей для 
українського населення, щоб реалізувати свій потенціал [1, 6].  

Найбільш поширеними професіями в даній сфері є: програмісти, системні 
адміністратори, тестувальники, веб-майстри та дизайнери [2].  

На активний розвиток ІТ-сфери вказує і те, що за 2018 рік кількість 
технічних спеціалістів зросла на 32 697 чол. Цей показник перевищив річний 
обсяг випуску, котрий становив близько 16 000 чол. Різниця сформувалась за 
рахунок наступних аспектів: ІТ-компанії ініціюють створення академій та шкіл 
на платформі власних фірм, велика кількість курсів з різноманітною 
програмою, котрі дозволяють змінити спеціальність та сферу діяльності, 
повернення спеціалістів, котрі певний час працювали за межами України [3]. 

За оцінками Міністерства економіки України визначено найуспішніші 
сектори: ІТ-сектор, хімічне виробництво, фармацевтика та аграрний сектор. 
Завдяки тому що ці сектори працюють зі світовими замовленнями, вони досить 
конкурентні і це допомагає підвищувати навички спеціалістів та технології. 
Цей момент підвищує показники експорту та імпорту послуг ІТ-сфери. У 2019 
році українські ІТ-компанії експортували послуг, котрі вони надають, на суму 
2,43 млрд. доларів – це показує зростання на 15% порівняно з 2018 роком. На 
лютий місяць 2020 року експорт ІТ-послуг становить 16% експорту всіх послуг, 
котрі експортує Україна. Також 2019 рік показав приріст імпорту послуг на 
7,2% в порівнянні з 2018 роком, але основним є те, що експорт перевищує 
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імпорт – це свідчить про позитивне сальдо та швидкий розвиток українського 
ІТ-сектору [4-5]. 

На зростання експорту впливають наступні фактори: ціновий фактор; 
широкий спектр та високий рівень компетенцій, що дозволяє реалізувати 
складні ІТ-проекти; для того, щоб реалізувати складні проекти є матеріально-
технічна база; розумний розподіл та взаємозаміна ресурсів; Україна є досить 
близькою до Європи за такими характеристиками: культура та географія [6]. 

Зростання імпорту зумовлено такими факторами: низький рівень захисту 
прав інтелектуальної власності в Україні; ведення бізнесу відбувається в 
нестабільних умовах; недоліки регуляторної та фіскальної політики; технічна 
освіта розвивається досить повільними темпами; в Україні збільшується 
податкове навантаження, що спричинює зниження конкурентоздатності; 
міграція спеціалістів за кордон [6]. 

В Україні здійснює свою діяльність досить велика кількість ІТ-компаній. 
Вони можуть бути як українськими, так і дочірніми підприємствами іноземних 
компаній. Порівнювати ці компанії є можливість по кількості співробітників та 
відкритих вакансій. До найбільших ІТ-компаній належать наступні: EPAM 
Ukraine, SoftServe, GlobalLogic, Luxoft, Ciklum. Майже 37% спеціалістів, котрі 
працюють в сфері ІТ, усього українського ринку зосереджені в Києві. Перш за 
все це пояснюється тим, що всі крупні ІТ-компанії розташовують свої центри з 
розробки в столиці. Топ-5 міст України, котрі вважаються найбільш 
популярними серед ІТ-спеціалістів: Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса [6]. 

Для того, щоб стимулювати розвиток ІТ-галузі Україні необхідно: 
забезпечити прозорість та стабільність правил для ведення бізнесу, надавати 
гарантії безпеки бізнесу, забезпечувати розвиток компаній на внутрішньому 
ринку, сприяти підготовці висококваліфікованих спеціалістів, сприяти 
формуванню ІТ-іміджу, створити ефективну фіскальну політику. До загроз, що 
перешкоджають швидкому розвитку належать: якість навчання фахівців та їх 
навики, міграція висококваліфікованих спеціалістів, внутрішній попит на ІТ-
послуги низький, відсутня популяризація в ЗМІ, проблемність з 
інтелектуальною власністю, підвищення конфіденційності та надійності 
захисту даних [7]. 

Для більш швидкого розвитку підприємствам ІТ-сфери необхідні 
аналітичні, маркетингові дослідження з залученням різних методів. Одним з 
таких методів є використання імітаційного моделювання. Цей метод виступає 
інструментом, котрий дозволяє удосконалювати управління економічними 
системами. Основною метою є визначення того, як поводить себе система або 
оцінка різних стратегій, котрі гарантують те, що дана система 
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буде функціонувати. Основними підходами імітаційного моделювання 
являються: подійний, процесний, логічний, гібридний, потоковий, агентне 
моделювання та ін. [8,9]. 

Cистемно-динамічний підхід використовується для систем, котрі 
орієнтовані на неперервне моделювання, тому імітаційна модель розроблена на 
базі даного підходу. Вона описує та імітує процес розробки програмного 
забезпечення в ІТ-компанії. Аналіз, котрий проведений на базі цієї імітаційної 
моделі, дозволяє прискорити випуск версій продуктів, ефективно 
розпоряджатися часом ІТ-працівників, підвищити економічну ефективність 
діяльності ІТ-компанії. 

В імітаційній моделі присутні такі процеси: «Розробка програмного 
забезпечення» та «Операційна діяльність».  

У блоці «Розробка програмного забезпечення» розглядається випуск web-
додатків та мобільних додатків для вирішення певних бізнес-проблем. До 
процесу розробки продуктів та його організації залучаються наступні 
спеціалісти: розробники, тестувальники, менеджери. Процес створення web-
додатків та мобільних додатків схожий, тому даний блок представлений як 
єдиний процес розробки програмного забезпечення. 

Процес розробки програмного забезпечення в імітаційній моделі 
складається з наступних етапів: 1. Замовлення (до компанії звертається 
потенційний замовник з певною проблемою, яку необхідно вирішити). 2. 
Аналіз вимог (замовник заповнює бриф, менеджер на його основі складає 
технічне завдання з врахуванням технічних і дизайнерських можливостей. 
Технічне завдання затверджується замовником). 3. Архітектура та дизайн (в 
графічному редакторі створюється дизайн веб-сайту та після затвердження 
макету вирішуються питання стосовно язиків програмування, технологій, 
серверів, системної безпеки, баз даних). 4. Розробка (відбувається розробка 
алгоритмів – створення логіки роботи програми, написання коду, компіляція – 
перетворення в машинний код, тестування (Unit-тести) та налагодження). 5. 
Тестування (тестувальники використовують функціональні та нефункціональні 
види тестування, різноманітні інструменти реалізуючи пошук та аналіз 
помилок). 6. Фікс багів (розробники виправляють баги, знайдені 
тестувальниками та формують нову збірку програми). 7. Верифікація 
(тестувальники перевіряють нову збірку, з ціллю перевірити чи дійсно 
виправлені знайдені баги). 8. Реліз (випускається максимально повна збірка 
продукту). 9. Демо (взаємодія з замовниками та представлення програми з 
функціоналом, котрий був визначений на початку). 10. Підтримка (відбувається 
періодична підтримка системи, для того щоб переконатися, що дана система не 
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застаріла. Також на цій стадії може відбуватися і випуск оновлень для даної 
системи). 

У блоці «Операційна діяльність» аналізуються доходи ІТ-фірми та його 
основні компоненти, витрати, розраховується фонд заробітної плати залежно 
від цін та кількості виконаних замовлень та прибуток. Фірма отримує дохід 
після того як завершується процес демо, котрий проводиться для замовника. А 
також дохід формується за рахунок курсів, котрі проводить ІТ-фірма. Заробітна 
плата залежить від доходу та у середньому складає близько 60-80% від 
грошових резервів ІТ-підприємства. 

Імітаційна модель дозволяє проаналізувати кількість виконаних 
замовлень за місяць, кількість виконаних замовлень за рік, середню тривалість 
замовлень, завантаженість працівників, фонд заробітної плати, витрати, дохід 
фірми та прибуток. 

На базі розробленої моделі є можливість проводити різноманітні 
експерименти для аналізу діяльності ІТ-підприємства. Отримано наступні 
висновки: якщо збільшити кількість замовлень на 8-10 одиниць кожного 
місяця, то збільшується виробничий цикл і кількість днів виконання замовлення 
зростає на 15-20 днів. Найбільш ефективною є робота при завантаженні всіх 
співробітників команди, адже кожен член команди має можливість одночасно 
приймати участь в декількох проектах. При збільшенні кількості замовлень на 
8-10 одиниць кожного місяця компанії необхідно залучати нових 
співробітників, адже найбільш ефективною є робота, коли кожен співробітник 
приймає участь в 2-3 проектах в залежності від їх складності та тривалості. 
Роботодавець в даному випадку може залучати фахівців більш високого класу з 
різних регіонів. 

Ефективність роботи ІТ-підприємства можна оцінити за доходами, 
витратами, прибутком та фондом заробітної плати. У підприємства, що 
досліджується при 10-12 замовленнях кожного місяця доходи перевищують 
витрати вже в перший місяць активної діяльності. Починаючи з 3 місяця є 
можливість збільшити фонд заробітної плати на 10%, прибуток зменшиться на 
6-8% та поповнити резервний фонд на 5-10%, починаючи з 4 місяця роботи.  
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Обґрунтування актуальності проблеми. Актуальною проблемою у 

функціонуванні будь-якої ІТ-компанії є питання управління процесом розробки 
проектів, а саме розподіл виробничих ресурсів, контроль часу виконання 
завдань та їх якість. Аналіз програмних продуктів портфельного управління в 
діяльності ІТ-компанії – сучасна та актуальна задача, вирішення якої дозволяє 
обрати найкращий метод контролю виконання проектів, зменшити ризики 
розробки та оптимізувати витрати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день в будь-
якій організації важко знайти проект, котрий існував сам по собі, без взаємодії з 
іншими проектами [1]. В бізнесі надання ІТ-послуг нема циклічності – проекти 
можуть бути різними по тривалості, по сутності і по характеру робіт. Основним 
ресурсом являються спеціалісти, по кожному з яких має велике значення його 
освіта, кваліфікація, досвід, навички, знання, проектна історія. Проекти 
бувають з фіксованим часом і вартістю, з оплатою по факту виконаних робіт і 
витрачених матеріалів, з виділеною командою на тривалий термін и навіть з 
побудуванням виділеного центра розробок або центра компетенцій [2].  

Тому ціль управління портфелем – отримання найбільшої віддачі від 
реалізації всієї сукупності проектів [3]. У зв’язки з цим особливе значення має 
вибір гнучкої методології розробки та програмних продуктів для її реалізації, 
що дозволять контролювати процес створення продукту, нададуть необхідний 
функціонал для швидкої та комфортної розробки, дозволять швидко виявляти 
проблеми та ефективно їх вирішувати.  

Формулювання мети роботи. Оскільки програмні продукти 
портфельного управління дають змогу підтримувати та контролювати весь цикл 
управління проектами ІТ-компанії, в даному дослідженні ставиться мета 
провести їх аналіз для обирання найбільш оптимального продукту з метою 
налагодження процесу розробки програмних продуктів, оптимізації витрат та 
безперебійного виконання всіх завдань. 
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Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням 
отриманихрезультатів. На сьогоднішній день на ринку представлено безліч 
програмних продуктів для портфельного управління в діяльності ІТ-компанії. 
Для аналізу було обрано найбільш популярні, а саме: Jira, Asana, Monday.com, 
Bitrix24. Розглянемо кожний з них більш детально. 

Jira – потужний інструмент управління роботою, відповідний для самих 
різних випадків, від управління вимогами та сценаріями тестування до agile-
розробки програмного забезпечення. 

Для команд, які практикують гнучкі методології, Jira пропонує готові 
дошки scrum і kanban. Дошки – це центри управління завданнями, де завдання 
зіставляються з налаштованим робочими процесами. Дошки забезпечують 
прозорість командної роботи і видимість стану кожного робочого елементу. 
Можливості відстеження часу і звіти про продуктивність в режимі реального 
часу (графіки вигоряння/спринту, звіти про спринтах, графіки швидкості) 
дозволяють командам уважно відслідковувати свою продуктивність з плином 
часу. Налаштування права доступу дозволяють адміністраторам визначати, 
яким користувачам будуть доступні певні дії. При наявності повної інформації 
про проект можна згенерувати докладні звіти про ефективність та хід 
виконання роботи. 

Ефективна система управління робочими процесами в Jira забезпечує 
автоматичне призначення і визначення пріоритетів багів відразу після їх 
виявлення (баги – це завдання, які виникають, коли в розробці програмного 
забезпечення виявляються проблеми). Потім команди можуть відстежувати баг 
до його виправлення. 

До переваг Jira можна віднести широку інтеграцію з різноманітним 
програмним забезпеченням, зручне створення і модифікування робочих 
процесів будь-якої величини, гнучкі панелі управління проектами. До недоліків 
- при великій кількості підзадач процес виконання спільного завдання може 
бути складно сприймати, Jira досить складна в освоєнні. 

Asana для управління проектами - це хмарний сервіс, який надає 
проектній команді зручні інструменти для управління проектами. У робочій 
області можна вести список завдань, відстежувати статус завдань за допомогою 
канбан-дошки, давати завдання виконавцям, визначати контрольні терміни 
виконання завдань. Сервіс Asana надає три варіанти використання.  

В програмі створюється робоча область (workspace), можна створювати 
організації й команди (teams), надавати членам команди різні ролі та дозволи. 
Водночас співробітники однієї організації можуть бути членами різних команд. 
У команду проекту можна додати представників замовника з метою 
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моніторингу ходу виконання робіт або для виконання робіт, які повинні робити 
замовники. 

Asans Form дозволяє налаштувати форми збору даних, що впорядковує 
процес збору вимог до продукту. 

Якщо в проекті багато завдань, їх можна згрупувати, наприклад, за 
етапами проекту. 

Проект у розумінні Asana - це група завдань, пов'язаних однією метою. 
Новий проект можна створити, використовуючи шаблони, наприклад: ІТ-
проект, Тренінг, Мозковий штурм, Нарада. 

Система Asana має засоби моніторингу ходу виконання проектів. 
Керівник проекту може сформувати звіт про хід виконання завдань, фактичні 
витрати, про активні і прострочені завдання, звіт про завдання, які не мають 
виконавців та інші аналітичні звіти. 

До переваг системи Asana можна віднести швидкий і продуманий 
інтерфейс системи, можливість використання як для Waterfall, так і для Agile 
проектів, можливість організації віртуальних робочих команд. До мінусів - 
порівняно висока вартість передплати, відсутність IP-телефонії, відсутність 
україномовного інтерфейсу і відсутність коштів проведення презентацій та 
вебінарів.  

Monday.com - інструмент управління проектами, розрахований як на 
команди, так і на поодиноких користувачів. Інструмент управління, 
моніторингу та обміну даними з співробітниками, партнерами і замовниками, 
він дозволяє управляти як проектами, так і окремими оперативними або 
особистими завданнями, координувати діяльність в команді і з партнерами. 

Сервіс пропонує шаблони робочих дошок на різні завдання - від великого 
проекту до роботи відділу продажів. Шаблони добре продумані з точки зору 
логіки ведення тих чи інших завдань, і навіть функціонал завдань вже 
налаштований з урахуванням їх особливостей. Також користувач може 
самостійно сформувати вигляд дошки під свої завдання і потреби. 

При цьому можна створювати дошки, які будуть доступні всій команді, 
окремим особам або тільки творцеві. Таким чином є можливість дати доступ 
клієнта або партнера, щоб вони бачили процес роботи над проектом і могли 
прийняти в ньому участь - додавати коментарі до завдань, прикріплювати 
документи і контакти або спілкуватися з учасниками команди. 

Процес постановки задач швидкий і володіє зрозумілими і 
різноманітними налаштуваннями від дедлайну до рейтингу виконання 
завдання. Процес комунікації всередині команди відбувається в режимі 
реального часу. 
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До переваг можна віднести великі можливості по управлінню і 
комунікації в проекті, можливість створювати дошки, доступні клієнтам і 
партнерам, велика кількість шаблонів робочих дошок під різні завдання. До 
недоліків – якість виконання інтерфейсу, складність в налаштуванні і 
обслуговуванні. 

Bitrix24 надає не тільки функціонал для управління проектами, а й 
функції для ведення бізнесу. Але в контексті теми дослідження нас цікавить 
підсистема Завдання та проекти. Розглянемо її більш детально. Підсистема 
Завдання та проекти надає можливість використовувати canban-дошки. Усі 
завдання, що виконуються в її рамках, можна вручну розподіляти на стадії, які 
може самостійно визначити глава проекту або адміністратор порталу. 
Переміщати завдання зможуть самі виконавці. Також є можливість створити 
персональну дошку, де працівник може самостійно координувати свою роботу.  

У Bitrix24 можна створювати необхідні проекти, назначати 
відповідальними не тільки працівників, але й різні відділи. У підзадачах 
проекту можна використовувати чек-листи. Реалізовано швидкий пошук та 
фільтрація. Можливість групового редагування завдань. А також облік 
робочого часу над завданням.  

До переваг системи Bitrix24 можна віднести можливість організації 
віртуальних робочих команд, вбудована IP-телефонія, можливість проведення 
віддалених демонстрацій та вебінарів, русифікований інтерфейс, можливість 
управління процесами не тільки проектів, але і CRM, бізнес -процесів 
організації, сайтів і магазинів, а також порівняно невисока вартість в 
розрахунку на одного користувача. Bitrix24 можна використовувати як у 
класичних Waterfall проектах, так і в проектах Agile. До недоліків можна 
віднести специфічний інтерфейс, який спершу може загальмувати роботу. 

Висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку в 
даному напрямку. Проведений аналіз програмних продуктів портфельного 
управління в діяльності ІТ-компанії вияв, що існує достатня кількість 
продуктів, пов’язаних з рішенням задачі контролю розробки проектів. Вони 
різняться між собою за функціоналом, тому в кожному проекті краще вибрати 
наближений інструмент з урахуванням можливостей і досвіду команди 
виконавця, побажань замовника, вимог інформаційної безпеки та 
інших чинників. Комбіноване використання даних сервісів надає можливість 
досягти головної мети – зниження ризиків при виконанні проектів та сукупних 
витрат.  
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Обґрунтування актуальності проблеми. Найважливішим сегментом в 

діяльності будь-якої фірми є якість трудових кадрів. Як правило, саме вони 
стоять «на чолі кута» в створенні конкурентних переваг поряд з іншими 
сферами, такими як виробництве, технології та інше. Але якість кадрів в цьому 
ланцюжку завжди передує і визначає ефективність решти. Сучасні 
підприємства можна розглядати як економічні системи, які конкурують між 
собою не тільки в питаннях боротьби за клиєнтів, а й в питаннях підбору 
найбільш ефективних і кваліфікованих співробітників. Тому, одним з суттєвих 
питань у наукової літературі, є розробка нових сучасних підходів до управління 
кадрами. До найбільш вдалого формалізованого методу ефективного 
управління відноситься економіко-математичне моделювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З точки зору використання 
робочої сили, в сучасної наукової літературі управління кадрами розглядається 
дотримання вертикальниїх зв’язків для забезпечення єдиного керівництва 
кадрами. Погляд на управління кадрами з точки зору «управління людськими 
ресурсами» пропонує розглядати кадри як трудові ресурси. Підхід з точки зору 
безпосередньо «управління кадрами» науковцями розглядається як відношення 
робітників не тільки всередині підприємства, але і поза організаційної групи. 
Підход до управління кадрами з точки зору «управління людиною» - це погляд 
на людей як на особистости, як на окремо взятих робітників підприємства. 

Для управління кадрами повинен використовиваться набір методів 
цілеспрямованого впливу на персонал підприємства для забезпечення 
максимального використання його трудових та інтелектуальних здібностей для 
досягнення цілей організації.  

Формулювання мети роботи. Мета дослідження - проаналізувати сучасні 
методи та моделі управління кадрами, сформулювати основні поняття, за 
допомогою яких розкривається сутність управління кадрами в крюинговой 
компании. 
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Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих 
результатів. До підприємств, які займаються підбором персоналу, відносяться 
кадрові агенції та рекрутингові компанії. Існують також агентства, що 
займаються підбором персоналу по галузевої або професійної, приналежності. 
Так, наприклад, на морському ринку праці в якості кадрових агентств 
виступають крюїнгові компанії. Крюїнгова компанія - це вузько 
спеціалізований аналог кадрового агентства. Її специфіка полягає в підборі 
персоналу для морського, або річного ринку праці. Діяльність крюїнговой 
компанії полягає в працевлаштуванні моряків на морські / річкові судна, 
відповідного специфіці конкретного рейсу. 

Розглянемо основні поняття, за допомогою яких розкривається сутність 
управління кадрами в крюинговой компании. До них відносяться: трудові 
ресурси, персонал, кадри. Ці поняття нерідко отожнюють між собою, між ними 
існує тісний взаємозв’язок. [1]. Поняття кадри, на відміну від трудових 
ресурсів, включає в себе постійний (штатний) склад працівників, що володіють 
професійними знаннями, трудовими навичками або досвідом роботи в певній 
сфері діяльності [2]. Кадри можна розглядати як елемент трудових ресурсів, что 
получили необхідну професійну підготовку та забезпечують виробничо-
господарську діяльність підприємств або організацій.  

Для підприємств, що займаються підбором кадрів основне завдання 
управління персоналом це забезпечення підприємств-замовників професійними 
кадрами с метою їх ефективного використання. Керуючись поставленими 
цілями і формується система управління кадрами крюїнгових компаній. 

Існують різні методи управління персоналом. До них відносяться методи 
управління за видами підходів: системний, процесний, ситуаційний. До 
основних бізнес-процесів з управління персоналом крюїнговой компанні 
відносяться: кадрове планування; використання кадрів; підбір та забезпечення 
необхідних умов праці; стимулювання працівників, підвищення кваліфікації; 
соціальний захист працівників. 

У крюїнгових компаніях відділи з управління персоналом займаються 
підбором екіпажів з тисяч фахівців на суда вітчизняних і міжнародних 
судноплавних компаній. Робота на флоті пов'язана зі специфічними 
виробничими умовами і має підвищений ризик для життя і здоров'я моряків. 
Процесний принцип управління персоналом дозволяє крюїнговим 
підприємствам враховувати ці особливості роботи на судах в достатній мірі. 

Ефективність використання конкретного методу підбору персоналу в 
рекрутингових процесах, в тому числі і в крюингу, може бути підтверджена за 
допомогою кількісних методів управління персоналом. Рекрутингові та кадрові 
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агентства в питаннях підбору персоналу в своєму розпорядженні доступом до 
великих баз даних з інформацією про вакансії та про що не тримає, на даний 
момент, робочій силі, а так само мають можливість ретельно відбирати 
кандидатів на вакантні посади. 

Різні методи моделювання виступають в якості інструментів кількісних 
оцінок явищ і процесів, у тому чіслі й оцінок проблем управління трудовими 
ресурсами. Найбільш гостро такі питання піднімаються на підприємствах, які є 
посередниками на ринку праці і надають роботодавцям послуги з підбору 
персоналу.  

У сучасному світі на ринку кадрових послуг існує велика різноманітність 
ректутінгових агентств різноманітних напрямків. Але найбільш затребуваними 
є агентства з пошуку працівників вузько спеціальностей з особливим 
профільною освітою. Зокрема, рішенням завдань по підбору кадрів на 
морському ринку праці займаються крюїнгові компанії. Для найкращого 
вирішення задач підбору плавскладу для судноплавних компаній нужно 
использовать методичні засади та математичні методи. У завданнях 
формування ефективної системи підбору плавскладу для судноплавних 
компаній ставляться, наприклад, питання побудови поетапного процесу підбору 
екіпажа, розробці вимог та критеріїв для моряків на різних посадах та інше.   

На практиці використовуються багато методів моделювання. Для 
визначення кількісних та якісних характеристик економічної системи 
вкористовуються логіко-математичні співвідношеня. 

Вони описують будь якої процес або явище за допомогою економіко-
математичних моделей. Але легко провести аналогії між матеріальными та 
трудовими ресурсами та застосовивать відповідні моделі для аналізу ринка 
праці. В сучасних наукових літературних джерелах розроблено багато 
прикладих економіко-математичних моделей управління. У тому чіслі - багато 
моделей управління кадрами на ринку праці. Моделювання проблем управління 
кадрами є дуже важливим завданням і досліджується досить широко. До 
традиційних моделей відносять моделі аналізу кадрів на ринку праці.  

Прикладом є економіко-математичні моделі аналізу попиту та пропозиції 
на ринку праці, розроблені моделі взаємодії продавців і покупців трудових 
кадрів. В ціх моделях загальний попит на працівників (чисельність зайнятих 
плюс наявні вакансії) відображає в кожен момент часу потребу економіки 
України у трудових ресурсах. В статтї [15] автор наводить модель міжнародної 
організації ринку праці за умовами досконалої конкуренції 

З метою аналізу розподілу трудових ресурсів використовують модель 
міжгалузевого балансу Леонтьєва, класична постановка якої представлена в 
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[11], із модифікацією за трудом та загальними фондами. На базі розрахунку 
параметрі балансу за 2009–2013 рр. за статистичними даними економіки 
України [12], було побудовано ряд балансових моделей. 

Мережеві моделі являють собою план виконання деякої сукупності 
взаємопов'язаних операцій (робіт) заданий в специфічній формі мережі, 
графічною інтерпретацією якої є мережевий графік. Мережеві моделі сітьового 
планування і управління трудовим потенціалом є ілюстрацією складу 
комплексу робіт і порядку їх виконання в часі. 

Будь-яка крюїнгова компанія постійно вирішує завдання підбору 
персоналу, прийому на роботу, розстановки персоналу та звільнення. Найбільш 
близькими до управління кар'єрою є так звані «завдання про призначення». 
Змістовно, класичний варіант цього завдання [20] полягає в розстановці 
персоналу - призначення працівників на посади з тим, щоб максимізувати 
сумарний ефект від діяльності співробітників (ефективності роботи 
співробітників на різних посадах вважаються відомими). Моделювання кар'єри 
відповідає послідовне вирішення цих завдань в умовах, що змінюються з часом 
умовах (кваліфікації співробітників, вимогам до результатів діяльності 
організації тощо), тобто потрібно знайти оптимальну з точки зору організації 
послідовність призначень. 

Одна з основних завдань, які вирішує розробляється в даному 
дослідженні модель, це відбір необхідного персоналу і формування екіпажів 
морського транспорту. 

Висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку в 
даному напрямку. Особливості морського ринку праці пред'являють специфічні 
вимоги кількісним і якісним характеристикам фахівців при плануванні 
трудового потенціалу. Аналіз наукової літератури у сфері управління морським 
ринку праці показав, що існуючі методики оцінки трудового потенціалу, не 
враховують специфіку судноплавних компаній. Підбір (пошук) і відбір (вибір) 
персоналу ґрунтується на методах управління кадрами з метою забезпечення 
підприємств кваліфікованою робочою силою. 

Виконання кожного з перерахованих етапів управління кадрами можна 
моделювати за допомогою кількісних методів. 

Кадрове агентство здійснює всі технічні та підготовчі операції по 
отобору, відповідно до вимог роботодавця, кандидатів на наявну вакансію. 
Таким чином, підприємства-роботодавці, звертаючись до професійних 
рекрутерів, економлять власні трудові ресурси і свого часу на підбір персоналу. 
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Агропромисловий комплекс (АПК) забезпечує близько 17% робочих 

місць в Україні, відіграє значну роль для формування бюджету. Частка АПК у 
бюджеті країни за останні роки становить в середньому 20%, формує близько 
15% ВВП (у 2019 р. близько 17%) та приблизно 30% експорту товарів. Значна 
роль АПК у експорті країни. Відсоток експорту сільгосппродукції щороку 
зростає у загальному об’ємі: з 31% у 2014 році до 44% у 2017-2018 рр., у 2019 
році до 50% [1, 2, 3, 5]. 

Агропромисловий комплекс України потребує розвитку. Основними 
напрямками сільгоспвиробництва в Україні є виробництво зернових та 
рослинної олії. Для розвитку сільського господарства в Україні є сприятливий 
клімат, багаті сільськогосподарські ґрунти і доступ до рясних земельних і 
водних ресурсів.  

У 2018-2019 рр. на сільськогосподарське виробництво рослинництва 
припадало 72% сільськогосподарської продукції, на тваринництво – 28%. 
Також добре розвинуто в Україні виробництво цукру, птиці та яєць, що дає 
можливість повністю задовольнити внутрішній попит та відправляти на 
експорт [4].  

Сільськогосподарська діяльність є сезонною та має багато ризиків. Для 
зменшення ризикованості агробізнесу страховики розробляють програми 
агрострахування. Агрострахування є одним із шляхів мінімізації ризиків 
сільськогосподарської діяльності. Але Україні далеко не всі аграрії страхують 
свою діяльність, оскільки недовірливо ставляться до агрострахування.  

За підсумками 2019 року лише шість страхових компаній Україні мають 
відсоток агрострахування від 2% до 8%, інші страхові компанії менше 1%. 

Основними проблемами в аграрній сфері є: нестача кваліфікованих 
фахівців; недостатнє інвестування аграрної сфери; недостатній рівень 
технічного забезпечення аграрних підприємств; необхідність здійснення 
фінансової діяльності в умовах ризику та невизначеності та ін. 

Основними перспективами розвитку аграрної сфери є: вибір ефективного 
інвестування; покращення логістики; розширення асортименту експорту 
продукції сільського господарства; розвиток органічного виробництва; 
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впровадження інноваційної діяльності та збільшення врожайності; 
впровадження технології точного землеробства; збільшення державної 
підтримки [6]. 

Дослідженням оцінки ризиків в аграрній сфері та проблемам 
агрострахування присвячені наукові роботи вчених, серед яких можна 
відмітити роботи: Бездітко О.Є., Войтко О.В., Журавка О. С., Ковальчук Т., 
Колісник О.І., Михайленко О.В., Скрипниченко В.В., Черкасова Т.І., Халатур 
С.М. та ін.  

Вчені досліджують проблеми розвитку аграрної сфери, шляхи мінімізації 
ризиків в аграрній сфері, розвиток агрострахування. Недостатньо охваченими 
залишаються питання управління та прогнозування ризиками, попередження 
виникнення ризиків та створення сприятливих передумов для агрострахування. 

Агрострахування не відноситься до бюджетних видів страхування, його 
можна віднести до катастрофічних видів страхування. Розробка страхових 
продуктів у агрострахуванні є складною задачею для всіх заінтересованих 
сторін ‒ держави, страхових компаній та фермерів. В Україні з 2014 року 
оновилося розроблення програм страхування із застосуванням інноваційних 
технологій.  

Для того, щоб в Україні запрацював ринок агрострахування необхідно: 1) 
визначити вимоги, обов’язки та права страхових компаній, які будуть 
здійснювати агрострахування з підтримкою держави; 2) визначити формат 
договорів страхування; 3) визначити страхові ризики, страхові випадки, 
страхову суму, страховий платіж тощо; 4) механізм надання державної 
підтримки сільгоспвиробникам для страхування їх продукції; 5) необхідне 
інформаційне забезпечення при страхуванні з державною підтримкою [7].  

Перед тим, як укласти договір агрострахування агровиробники повинні 
оцінити та спрогнозувати ймовірність настання страхових випадків до 
можливих негативних подій, які частіше всього пов'язані із погодними 
умовами. У кожному регіоні України свої умови ведення агробізнесу та 
кліматичні умови. 

Спочатку виробникам сільськогосподарської продукції (фермери, 
селянські господарства, кооперативи, холдинги та ін.) необхідно 
проаналізувати усі можливі ризики (тобто події негативного характеру, які 
можуть зашкодити врожаю). Ризики поділяються таким чином: 1) ризики з 
невеликими втратами, які можна зменшити своїми силами; 2) ризики з 
великими втратами, впоратись з якими агровиробникам складно і неможливо. 
Саме друга група ризиків і буде мати потребу в страхуванні. 
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Після визначення ризиків агровиробникам необхідно вибрати страхову 
компанію та укласти з нею договір страхування. Тарифи у страхових компаніях 
відрізняються в межах 2-5 %. Вартість страхового полісу залежить від різних 
факторів: виду рослини, області (у кожному регіоні є свої особливості), 
величини франшизи та ін. Фермери стараються застрахувати ті рослини, які 
найбільш вразливі до погодних умов. Сума страхового полісу однієї і тієї 
культури в різних регіонах буде різною, все буде залежати від частоти 
виникнення негоди (тобто ризику).  

На ринку агрострахування є такі види програм страхування аграрних 
ризиків: 1) Страхування посівів сільськогосподарських озимих культур 
(пшениці, жита, ячменю, ріпаку та ін.). 2) Страхування майбутнього врожаю у 
весняному та літньому періоді. 3) Страхування багаторічних насаджень (сади, 
виноградники). 4) Страхування тварин [8].  

Страховий ризик – це прогноз збитку для об’єкту страхування у тому 
випадку, коли настане страхова подія. Для кожного об’єкту є можливість 
проаналізувати ризики. Страховий ризик завжди можливо проаналізувати та 
оцінити, можливо провести прогноз появи страхової події з визначеною 
ймовірністю, розрахувати числові характеристики очікуваного збитку. 

Для того, щоб проаналізувати ризики у страхуванні розробляються 
математичні методи (актуарні методи ‒ на основі статистики та теорії 
ймовірності). Оскільки змінюється економіка та навколишнє середовище, то 
ризики змінюються, тому методи оцінки ризиків також необхідно доповнювати 
та вдосконалювати. Найбільш використовуваними є: метод індивідуальних 
оцінок; метод середніх величин; метод процентів [8, 9, 10]. 

До методів експертних оцінок відноситься метод індивідуальних оцінок. 
Його використання засновано на інтуїтивному та професійному досвіді 
спеціалістів. Метод індивідуальних оцінок застосовують у таких ситуаціях: у 
випадку, коли неможливо порівняти середнє значення ризику із ризиком, який 
оцінюється, тобто можливо провести розрахунок оцінки на базі знань експертів, 
їх практичного досвіду та професійної діяльності.  

Метод середніх величин є статистичним методом дослідження оцінки 
ризику. Його алгоритм передбачає розподіл груп ризику на підгрупи для 
створення аналітичної оцінки і визначення ризику. 

Метод процентів є також статистичним методом оцінки ризику. 
Розраховуються позитивні та від’ємні відхилення від середнього ризику [10]. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені використовують методи аналізу й оцінки 
ризиків: економетричні, статистичні (актуарні розрахунки), вербальні та ін. 
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Основними критеріями страхового ризику є: випадковість характеру; 
можливість настання; настання ризику не повинно бути пов’язане з 
волевиявленням страхувальника або зацікавленої особи; непередбачуваність 
настання у часі; об’єктивна вимірюваність і оцінка наслідків ризику. 

Ризик у страхуванні розглядається таким чином: як конкретне явище чи 
сукупність явищ; ризик пов'язаний із застрахованим об’єктом: ймовірність 
втрати або ушкодження об’єкту страхування [8]. 

В актуарних моделях оцінки ризику оцінюються біноміальний, 
пуасонівський, геометричний розподіли числа вимог. Для оцінки ризику 
необхідно: провести оцінку розподілу вірогідності числа випадків і втрат, які 
характеризують даний ризик; вибрати метод перевірки адекватності оцінки 
ризику [9, 10]. 

Для оцінки ризику необхідно: провести оцінку розподілу вірогідності 
числа випадків і втрат, які характеризують даний ризик; вибрати метод 
перевірки адекватності оцінки ризику. Перевагою актуарних моделей є 
розрахунок страхових резервів, що забезпечить страховій компанії фінансову 
стійкість та розрахунок збалансованості страхового портфелю. Визначення 
типу страхового портфелю допоможе менеджерам страхових компаній оцінити 
актуальність на ринку видів агрострахування. 
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Кафедра Економіки підприємств  
Одеський національний політехнічний університет 

 
У сучасних умовах підвищеної динамічності та нестабільності економіки, 

інфляції і невизначеності функціонування підприємств різних галузей 
промисловості, застосовувані раніше підходи до управління в галузі інвестицій 
та інновацій, часто виявляються недостатніми або неприйнятними і потрібні 
принципово нові методи управління. Кожне підприємство, яке працює в умовах 
ринкової економіки, не може існувати без чітко розробленої стратегії. Ключове 
завдання формування й обґрунтування стратегії полягає в пошуку шляхів 
подолання конкуренції на ринку і забезпечення високих темпів економічного 
розвитку підприємства при достатньої фінансової стійкості.  

Дослідження теоретичних підходів до формулювання стратегії, [1, 2, 3] 
дозволило зробити висновок, що стратегія підприємства є системним 
утворенням, структура якого залежить від особливостей підприємницької 
діяльності, стану зовнішніх факторів і цілей розвитку підприємства. Залежно 
від співвідношення різних факторів стратегія підприємства набуває специфічні 
ознаки. 

Більшість вчених стверджують, що майбутній розвиток підприємства в 
ринковому середовищі можна описати за допомогою ієрархії стратегій. 
Зокрема, А.А. Томпсон і А.Дж. Стрікленд виділяють такі рівні стратегії [1, с. 
145]: 

˗ корпоративна стратегія  визначає загальний план напрямок розвитку 
підприємства і охоплює всі сфери його діяльності; 

˗ ділова (конкурентна, бізнес-стратегія) стратегія  розробляється з метою 
досягнення довгострокових конкурентних переваг у окремій сфері бізнесу; 

˗ функціональна стратегія  визначає основні напрями стратегічного 
розвитку підрозділів підприємства, конкретизує їх роль та основні завдання в 
процесі досягнення цілей підприємства. 

˗ операційна стратегія визначає принципи управління основними ланками 
організаційної структури (заводами, відділами, центрами) і способи вирішення 
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стратегічно важливих завдань (закупівля, транспортування, управління 
запасами, ремонт, реклама).  

Ієрархічне співвідношення обраних стратегій являє собою унікальний для 
кожного підприємства «стратегічний набір». При цьому, необхідно відзначити, 
що «стратегічний набір» являє собою не просто суму стратегій різних типів і 
рівнів, а їх оптимальне співвідношення, найбільш ефективно сприяє реалізації 
стратегічних цілей підприємства в певних умовах. 

Визначення взаємозв'язку між результативними економічними 
показниками діяльності підприємства і стратегічними цілями підприємства в 
рамках інноваційної системи управління підприємством дає можливість 
упевнитися, що всі ключові аспекти діяльності збалансовані і показники 
спрямовані на забезпечення сталого функціонування, зростання та підвищення 
інвестиційної привабливості промислового підприємства.  

Процес формування інноваційної стратегії являє комплекс процедур від 
визначення цілі і завдань інноваційно-інвестиційної діяльності і до розробки 
основної концепції стратегії інноваційного розвитку. 

Відмінною особливістю інноваційної стратегії діяльності виступає 
комплексна, «наскрізна» організація інноваційного процесу, характеризує 
організацію фінансування і здійснення якогось інноваційного проекту силами 
менеджменту у всьому його різноманітті в задані терміни і в межах відповідних 
бюджетних обмежень з метою добування комерційної вигоди. 

У свою чергу, формування інноваційної стратегії вимагає уточнення її 
ролі в системі стратегічного управління підприємством. У теорії стратегічного 
менеджменту розглядаються різні підходи до класифікації та взаємозв'язку 
стратегій, які повинні формувати стратегічний набір підприємства. Зокрема, 
С.Є. Шершньовою запропонована модель «стратегічного набору підприємства» 
[1, с. 242], на основі якої, нами було визначено місце інноваційної стратегії, а 
також її взаємозалежність з іншими стратегіями підприємства, націленого на 
розвиток (рис. 1). 

Основними перевагами інноваційної стратегії в порівнянні з 
традиційними формами організації інвестиційної діяльності є: 

˗ поліпшення фінансових результатів діяльності за рахунок зниження 
фінансових та інших ризиків; 

˗ ефективне використання інноваційного та інвестиційного потенціалів 
підприємства для мінімізації зовнішніх впливів і нейтралізації створюються 
ринковими оточенням чинників дестабілізації; 

˗ напрацювання в силу специфічної організаційної структури стійких 
ділових зв'язків як на виробничому, так і на управлінському рівні; 
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˗ реальне управління вартістю проекту на основі сучасної системи 
управлінського обліку. 

Дослідження показали, що інноваційна стратегія є певним системо-
утворюючим елементом, що об'єднує цілі і засоби конкурентних, 
функціональних і ресурсних стратегій на шляху досягнення стратегічної мети 
та цілей, визначених у корпоративної та конкурентної стратегії. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. – Місце інноваційної стратегії в «стратегічному наборі» 
підприємства [1] 

 
Механізм взаємозв'язку на рис.1 полягає в наступному: 
– всі стратегії, які входять в структуру «стратегічного набору» 

спрямовані на реалізацію місії підприємства та його стратегічних цілей; 
– розробляючи корпоративну стратегію, підприємство визначає 

альтернативний вибір досягнення майбутнього стану згідно «бачення» вищого 
керівництва і сформованих у зовнішньому середовищі факторів, а саме: 
розвиток (розширення); стабілізація діяльності, скорочення, реструктуризація 
або припинення діяльності; 

– конкурентні стратегії, детально описані М. Портером, визначають 
основні засоби та інструменти, які підприємство вибирає для себе в якості 
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конкурентних переваг з метою утримання позицій або розширення діяльності 
на певному ринку або його сегменті. У процесі формування конкурентних 
стратегій, інноваційна стратегія відіграє важливу роль, оскільки визначає 
орієнтацію виробничої діяльності на реалізацію конкурентних стратегій на 
основі зменшення витрат, диференціації продукції або фокусування; 

– у свою чергу, реалізація інноваційної стратегії вимагає певного 
функціонального забезпечення, тобто відповідності розроблених 
функціональних стратегій (кадрової, фінансової, виробничої, маркетингової та 
інших) цілям і умовам реалізації інноваційно-інвестиційного проекту. 
Встановлення відповідності потребує певних змін в організаційній структурі 
підприємства; 

– ресурсні стратегії визначають вибір оптимальних джерел, умов і 
способів постачання операційної діяльності підприємства всіма необхідними 
видами ресурсів, тобто сприяють формуванню, відновленню та розвитку 
виробничого потенціалу підприємства. Основне призначення ресурсних 
стратегій полягає у формуванні ефективних зв'язків між системою і зовнішнім 
середовищем на «вході». Інноваційно-інвестиційна стратегія визначає обсяги та 
рівень якості ресурсів, необхідних для кожного етапу реалізації інвестиційно-
інноваційного циклу. 

Отже, інноваційна стратегія повинна розроблятися у взаємозв'язку з 
іншими стратегіями підприємства і забезпечувати їх ефективне поєднання для 
досягнення стратегічної мети підприємства. У зв'язку з цим, ми вважаємо, що 
інноваційна стратегія складається з таких елементів, як: напрями, способи і 
засоби здійснення дій щодо реалізації місії та досягнення довгострокових цілей 
підприємства. 
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Розвиток галузі в Україні висуває підвищені вимоги до стану логістичної 

бази та якості послуг, які, свою чергу, залежать від ефективності інноваційних 
процесів. Ретельно вивчаються проблеми інноваційного розвитку підприємств. 
У багатьох випадках це пов'язано з тим, що туристично-рекреаційний комплекс 
довгий час залишався на периферії наукового спостереження. В економічній 
літературі інновації часто пов'язані з впровадженням результатів досліджень і 
розробок на практиці. Однак зміст терміна "інновації" ширше. Сфера інновацій 
складна і містить в собі не тільки практичне використання науково-технічних 
розробок і винаходів, а й зміни в продукті, процесах, маркетингу та організації. 
Інновації виступають як фактор змін, як результат діяльності, втіленої в нових 
або поліпшених продуктах, технологічних процесах, нових послугах і нових 
підходах до задоволення соціальних потреб. Бізнес-інновації економічно 
значущі та ефективні, коли вони приносять додатковий дохід, забезпечують 
конкурентні переваги на ринку, збільшують частку ринку, знижують витрати, 
покращують обслуговування, підвищують ефективність окремих відділів і в 
цілому. В економіці виділяють чотири види інновацій: товарний, 
маркетинговий, ресурсний і організаційний (рис.). 

 

 
 

Рисунок – Види інновацій в бізнесі 
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Інновації продукту спрямовані на створення нових послуг і впровадження 
нових сервісних технологій: застосування сучасних методів очищення 
(дозування засобів для миття, низькотемпературна побутова хімія); установка 
технологій для енергозбереження (автоматичне опалення, вентиляція та 
водопостачання); використання екологічних матеріалів (постільна білизна з 
антибактеріальними та бактерицидними властивості); ароматичні технології та 
інші[1]. 

Маркетингові інновації пов'язані з появою технологій продажів в 
електронних системах бронювання, які дозволяють управляти процесом 
бронювання в Інтернеті. Інновації ресурсні містять ERP-систему для 
управління готелями та планування ресурсів підприємства. Організаційні 
інновації пов'язані зі структурою управління: новими методами навчання 
персоналу, придбанням франшизи для Готелю, формуванням власної готельної 
мережі, а також розвитком готельного бізнесу в системі. 

В економічній літературі виділяють шість типів інноваційних стратегій 
підприємств: наступальна, оборонна, імітаційна, залежна, традиційна, «нішева» 
стратегії. 

Наступальна інноваційна стратегія полягає в тому, щоб бути першим на 
ринку завдяки високому рівню інновацій та кваліфікованому персоналу. Цей 
варіант стратегії характеризується всіма видами ризику. Наступальний варіант 
інноваційної стратегії дозволяє досягти певного рівня агресивності загальної 
стратегії компанії та забезпечити дотримання певного рівня нестабільності 
зовнішнього середовища. 

Оборонна стратегія спрямована на підтримку конкурентних позицій 
підприємств на наявних ринках. Цієї стратегії дотримується більшість 
підприємств, які уникають надмірного ризику. Вони, як правило, йдуть на крок 
позаду "новаторів" і впроваджують інновації тільки заздалегідь, 
переконавшись, що вони перспективні. 

Стратегія моделювання використовується компаніями, які не є піонерами 
у впровадженні певних інновацій на ринок, але приєднатися до покупки ліцензії 
у піонерської компанії ще до її виробництва. Іноді імітація може відбуватися 
без дозволу провідних компаній, тобто піратських[2]. 

Залежна стратегія характеризується тим, що характер інноваційних змін в 
компанії залежить від політики інших компаній, які виступають в якості ядра 
компанії. співпраця технологічних відносин. "Залежні" компанії не роблять 
цього незалежні компанії намагаються змінити свої продукти, оскільки вони 
тісно пов'язані з вимогами, які лідер пред'являє до них. Стратегія "ніші"- це 
реакція керівництва на зовнішні ринкові сигнали або інституційні середовища. 
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Інноваційним тут є пошук інформації про можливість пошуку спеціальних ніш 
на наявних ринках товарів і послуг, які мають споживача з нетиповим, але 
значним розмаїттям потреб. 

Традиційна стратегія мати (в собі) поліпшення форм обслуговування 
наявних продуктів, що також робить його невідокремними рисами інноваційної 
поведінки. Виробництво товарів стає традиційним шляхом закріплення певних 
інноваційних форм на тривалий період його "життєвого циклу". Тому, якщо на 
основі ретельного аналізу ринкової ситуації та стану конкурентів компанія 
повністю впевнена в сталості ринку і перевагах споживачів продукції, вона 
може свідомо дотримуватися традиційної стратегії. На наш погляд, це 
традиційна інноваційна стратегія розвитку, яку обирає переважна більшість 
вітчизняних готельних підприємств і намагається постійно покращувати якість 
обслуговування[3]. 

При обґрунтуванні того чи іншого варіанту стратегії інновацій слід 
враховувати, що вона повинна відповідати загальній стратегії розвитку. Для 
нього прийнятні ризик і готовність ринку сприймати інновації. 

Тому, зіткнувшись з жорсткою конкуренцією, потрібно шукати нові 
способи для покращення та доступності своїх послуг. Недооцінювання 
інноваційного менеджменту в діяльності вітчизняних готельних підприємств 
призвела до зниження їх конкурентоспроможності, порушення принципів і 
методів управління, зниження якості готельних послуг. Інновації як стимул для 
подальшого розвитку готельного бізнесу дозволяють компаніям не тільки 
займати перші позиції у своїх сегментах ринку, але і відповідати міжнародним 
стандартам готельного обслуговування. 

 
Література: 

 
1. Ансофф И. Стратегическое управление / Ансофф И.; [пер. с англ.]; [под 

ред. Л.И. Евенко]. - М.: Экономика, 1989. - 560 с. 
2. Бандурин А.В., Инвестиционная стратегия корпорации на 

региональном уровне /А.В. Бандурин, Б.А. Чуб - М.: "Наука и экономика", 
1998. - 132 с. 

3. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации / Гурков И.Б. - 
М.: ТЕИС, 2004. -239 с. 
 

  



Одеса, 24-25 листопада 2020 р. 
  

 

94 
 

 

РОЗРОБКА МЕТОДІВ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ПРИБУТКОМ 

 
Н. А. Петрів, магістр  

 
Кафедра економічной кібернетики та інформаційних технологій 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Прибуток — система економічних відносин між підприємцями 
(роботодавцями-власниками засобів виробництва) і найманими працівниками 
щодо виробництва, розподілу та привласнення створеної додаткової вартості, 
яка відособлюється у вигляді надлишку над витратами вкладеного капіталу. 

Сучасні зарубіжні економічні теорії найчастіше пов'язують прибуток з 
капіталом, трактуючи його як винагороду за ведення підприємницької 
діяльності, або як компенсацію за невизначеність і ризик. Слід зазначити, що у 
ринковій економіці ближче до істини ті концепції, які джерело прибутку 
пов'язують з виробництвом додаткового продукту. Саме додатковий продукт є 
матеріальною основою прибутку. Отже, прибуток можна назвати грошовою 
формою вартості додаткового продукту. 

Представники неокласичної економічної школи (Л. Вальрас, У.С. 
Джевонс) вважають, що економічний прибуток належить підприємцеві, тільки 
він є єдиним претендентом на цей надлишок. Прихильники цієї школи виходять 
з того, що економічний прибуток пов'язаний з інноваційною діяльністю і є 
винагородою за ризик у підприємницькій діяльності, за можливі втрати в 
умовах ринкової невизначеності. 

Сутність прибутку як економічної категорії розкривається через функції, 
які він виконує у господарський діяльності. Основні з них такі: облікова, 
розподільча, стимулююча. 

Прибутковість – це якісний вартісний показник, що характеризує рівень 
віддачі витрат або ступень використання наявних ресурсів в процесі 
виробництва і реалізації продукції. Прибутковість характеризує ефективність 
роботи підприємства, дає уявлення про спроможність підприємства 
збільшувати свій капітал. 

Актуальність теми роботи полягає в тому, що головною задачею 
сучасного етапу розвитку економіки є опанування підприємцями та 
керівниками ефективними методами управління прибутком в процесі 
здійснення підприємницької діяльності. 
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Головною задачею сучасного етапу розвитку економіки є опанування 
підприємцями та керівниками ефективними методами управління 
підприємством, зокрема, прибутком в процесі здійснення підприємницької 
діяльності. 

Метою роботи можна назвати пошук формування прибутку підприємства, 
його максимізації, тощо. З огляду на визначену мету в роботі вирішуються 
наступні задачі: 
 визначення поняття прибутку та порядок його формування; 
 економіко-правове дослідження, процесу формування та використання 
прибутку підприємства; 
 характеристика організаційно-економічної системи підприємства; 
 аналіз механізму формування та використання прибутку в умовах 
підприємства; 
 дослідження теоретичних основ аналізу рентабельності підприємства;  
 пошук шляхів вдосконалення процесу управління формуванням та 
використання прибутку підприємства. 
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Обґрунтування актуальності проблеми. Актуальною проблемою у 

функціюванні будь якої компанії з виробу IPTV забезпечення є питання вибору 
ОС, адже від цього безпосередньо залежить ринок, котрий може покрити 
компанія і її прибутковість. Аналіз існуючих операційних систем розміщення 
IPTV продуктів сучасна та актуальна задача вирішення якої дозволяє 
розширити ринок збуту і тим самим збільшити прибутковість. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день важко 
знайти компанії, яка могла б впевнено сказати, яка з операційних систем є 
кращою й універсальною для всіх типів задач. На даний момент в світі не 
змогли створити жодну операційну систему котра змогла б покрити всі потреби 
виробника, щоб він зміг вдовольнити вимоги всіх клієнтів [1]. Операційні 
системи нашого часу відрізняються між собою лише за направленістю на 
аудиторію, що їх повинна використовувати. Тим самим, це змушує 
користувачів купувати багато різних пристроїв для задоволення власних 
потреб, оскільки специфіка різних задач потребую свої певні технічні рішення. 

Формулювання мети роботи. Оскільки вибір ОС для виробництва IPTV 
забезпечення надає змогу розширити ринок збуту, збільшити клієнтську базу і 
як наслідок збільшити прибутковість компанії виробника, в даному дослідженні 
ставиться мета провести аналіз ОС для визначення найбільш оптимального 
вибору забезпечення з метою покращення конкурентоспроможності продукту.  

Основними операційними системами на ринку є LINUX або ANDROID. 
Логотипи цих компаній зображено на рисунку 3. Традиційно виробники IPTV / 
OTT сет-топ боксів використовують розробки на основі ядра Linux і 
однойменного сімейства операційних систем для створення унікального 
користувацького досвіду. Кожна операційна система має свої сильні та слабі 
сторони цих двох ОС [2]. Саме ці ОС найбільш популярні в сфері надання 
послуг ТВ. ОС Linux має певні переваги. Першою перевагою є унікальність 
продукту. ОС Linux надає змогу зробити інтерфейс таким, як його хочуть 
бачити користувачі. Також, не потрібно забувати про операторів, котрі надають 
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послуги. ОС надає змогу отримати саме те, що хотілось бачити в сфері 
використання.  

Другим пунктом є адаптивність змін. Оскільки в наш час потрібно мати 
змогу швидко та вміло виправляти або додавати певні інструменти, ОС Linux 
надає змогу виправити певні помилки. Але все базується не лише на помилках. 
В наш час помітними темпами зростають та з’являються нові технології. 
Клієнти завжди хочуть мати щось нове, при цьому використовувати те, що вже 
мають. Саме тому вихід нового програмного забезпечення є ключовим в цьому 
питанні. Завдяки OC linux можливо швидко інтегрувати нові технології, навіть 
якщо пристрої вже є у покупців  

Третьою перевагою є те, що ОС Linux надає змогу просто управління - 
механізми адміністрування приставок і контроль над призначеним для 
користувача інтерфейсом - найважливіші критерії, за якими оператор вибирає 
приставку. Також потрібно виходити з сумісності з middleware, що дозволяє 
таке адміністрування.  

Наступним пунктом є ресурсні витрати. Як правило кожен виробник 
чіпсетів має свій набір інструментів розробки, виробникам сеттоп боксів 
доводиться витрачати багато ресурсів, щоб створювати і підтримувати лінійку 
пристроїв з різними процесорами. Тому вихід кінцевого продукту на ринок 
зазвичай займає тривалий час.  

Також потрібно не забувати про функціонал. Цей пункт залежить від 
того, що нові функції потребують більш потужні процесори. Вибір компонентів 
пристрою грає ключову роль в його можливостях. Базові IPTV / OTT сет-топ-
бокси, випущені п'ять-шість років тому, все ще працюють з IPTV, але вже не 
підтримують нові технології графіки або декодування відео. 

При аналізі переваг також варто урахувати додатки. Додатки стрімко 
охоплюють все більше пристроїв, сет-топ бокси теж не залишилися осторонь.  

Але як і усі ОС , вона має свої певні недоліком [3] . Найбільш важливим 
недоліком є відсутність підтримки великих платформ з додатками, в той час як 
виробники і оператори розробляють свої власні рішення або залучають 
сторонні компанії для вирішення цих завдань.  

Також слід відокремити систему Android TV. Її можуть використовувати 
компанії, які пройшли сертифікацію Google. Головна перевага - тільки цей 
Android дає доступ до офіційного Google Play Market і додатків екосистеми. 
Android Open Source Project AOSP - вільна версія, яка дозволяє виробникам 
контролювати кожен окремий елемент UI і управляти установкою сторонніх 
додатків. Порівняно з іншими ОС, потрібно не забувати, що Android TV краща 
ще за деякими характеристиками, наприклад такі як: 
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Інтерфейс Android надає розробникам широкі можливості для візуалізації 
графічних UI елементів поряд з швидкою реакцією на призначені для 
користувача команди.  

Додатки та оновлення Розробники та оператори можуть створювати свої 
додатки і публікувати їх на платформі Google Play Store. Google регулярно 
випускає оновлення ОС і додає нові функції.  

Взаємодія і сумісність Екосистема з додатків, сервісів і пристроїв на 
Android - гордість компанії, сама ОС злагоджено взаємодіє з усіма з них.  

Широкий вибір «готового» функціоналу Android дає можливість легко 
запустити безліч послуг, які підтримуються на апаратному рівні. Наприклад, 
3D-графіка і картинка в картинці - PiP, а також безліч інших.  

Проте й ця система має свої певні недоліки в сфері IPTV. До них можна 
віднести такі пункти : 

По-перше це контроль над оновленнями. Виробники пристроїв і 
оператори змушені прийняти той факт, що оновлення і ОС в цілому 
знаходяться під контролем у її розробників.  

По-друге це відповідність вимогам. Для багатьох операторів IPTV / OTT 
контроль над управлінням проектом грає найважливішу роль. Якщо вони 
використовують Android TV, то повинні швидко реагувати на будь-які їх зміни.  

Також потрібно не забувати про сумісність з пристроєм. 
Технічні вимоги до продуктивності пристроїв на Android TV досить 

високі, це відбивається на вартості пристрою для користувача.  
Висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку в 

даному напрямку. Вибір платформи - фундаментально важливе рішення для 
кожного постачальника послуг або виробника продукції. Сьогодні практично у 
всіх виробників лінійка складається з пристроїв як на Linux, так і на Android. 
Обидві платформи активно використовуються на ринку IPTV / OTT. Перевагу 
можливо надати ОС Linux оскільки це відкрита платформа, яка не потребую 
певних сертифікацій і є дуже гнучким інструментом для створення ПО. 

 
Література: 

 
1. Аналіз ОС - 

https://paholok.io.ua/s1198860/operaciyni_sistemi_ms_windows_linux_ta_android 
2. Сутність поняття «інформаційного забезпечення» в діяльності 

підприємства [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://nauka.ua/40909.  
3. BROADVISION [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.infomir.eu/eng/blog/journal/  



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

  

 
99 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА 
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Дана робота описує процес модернізації інформаційних систем 

підприємства для створення всіх необхідних умов для запуску онлайн-доставки 
їжі. З кожним днем все більше і більше прихильників традиційного офлайн 
бізнесу переходять в Інтернет. А у зв'язку з всесвітньої пандемією цей перехід 
стає необхідний, інакше підприємство не витримає свої позиції на ринку. У 
даній роботі розглянуті питання створення інформаційної системи онлайн-
доставки їжі в вигляді моделі UML і доцільність її розробки. 

Данная работа описывает процесс модернизации информационных 
систем предприятия для создания всех необходимых условий запуска онлайн-
доставки еды. С каждым днем всё больше и больше сторонников 
традиционного офлайн бизнеса переходят в Интернет. А в связи с всемирной 
пандемией этот переход становится необходим, иначе предприятие не 
выдержит свои позиции на рынке. В данной работе рассмотрены вопросы 
создания информационной системы онлайн-доставки еды в виде модели UML и 
целесообразность ее разработки. 

This work describes the process of modernizing enterprise information systems 
to create all the necessary conditions for launching online food delivery. Every day 
more and more supporters of traditional, offline, businesses are moving to the 
Internet. And in connection with the global pandemic, this transition becomes 
necessary,otherwise the company will not maintain its position in the market. This 
paper discusses the issues of creating an information system for online food delivery 
in the form of a UML model and the feasibility of its development. 

Ключові слова: заклад громадського харчування, інформаційна система, 
модернізація, модель UML, онлайн.  

Ключевые слова: заведение общественного питания, информационная 
система, модернизация, модель UML, онлайн. 

Keywords: catering establishment, information system, modernizing, UML 
model, online. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими 
науковими і практичними задачами. Заклади громадського харчування завжди 
являються популярними місцями у споживачів населення. Заклади харчування 
можна відрізнити за багатьма ознаками. Наприклад, формат закладу: це може 
бути престижний ресторан, де пускають тільки за дресс-кодом, а також спектр 
послуг обслуговування клієнтів буде значно відрізнятися від повсякденного 
ресторану. Крім цього, заклади відрізняються між собою і ціновим діапазоном – 
від недорогих до досить дорогих. Наприклад, Google в пошуку, особливо в 
зарубіжному контенті використовує знаки долару, для позначення середньої 
ціни за їжу, наприклад: $ – недорого, $$ – за помірною ціною, $$$ – дорого, 
$$$$ – дуже дорого. Але зараз, у зв’зку з всесвітньої пандемією, усі заклади 
громадського харчування переживають складні часи. Окрім скорочення штату 
персоналу, через низькі доходи, йде боротьба за кожного клієнта. Закладам 
харчування потрібно підхопити сучасні тенденції, напрямки маркетингу та 
інформаційних систем для утримання клієнта та отримання прибутку. Саме 
тому власникам закладів потрібно використовувати найсучасніші тренди 
маркетингу та онлайн роботи закладів. Компанії масово створюють сайти, 
переходять на он-лайн замовлення та інформатизацію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В багатьох працях вітчизняних 
вчених можна знайти вирішення досліджуваної проблематики. Дослідження 
Берідзе Т. М. та Мезенцевої Н. М. продемонструвало алгоритм дослідження 
підприємства та виявлення проблем, які не лежать на поверхні [1]. Крім цього, 
інформатизація компанії з витримуванням он-лайн напрямку роботи 
представлена і у інших роботах [2], створення соціальних, рекламних проектів з 
метою залучення клієнтів [3]. 

Основний матеріал. Рано чи пізно будь-який ресторатор замислюється 
про організацію доставки їжі зі свого закладу, тим більше зараз, у зв'язку з 
пандемією корона вірусної інфекції, закриваються заклади по всьому світу, і 
доставка стала мало не єдиним варіантом для виживання громадського 
харчування. 

Перед тим, як відкрити доставку їжі, щоб робота йшла у потрібному темпі 
і без затримок, потрібно оптимізувати всі робочі процеси. 

Для того щоб, оптимізувати роботу підприємства та налагодити зв’язки з 
онлайн-доставкою є доцільним створити інформаційну систему управління, яка 
буде задовольняти вимоги для покращення роботи з клієнтом, а саме 
здійснювати процес від оформлення заказу до його транспортування.  

Для досягнення цілей роботи була розроблена стратегія: 
1. Розробка плану інформаційної системи. 
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2. Моделювання інформаційної системи управління за допомогою моделі 
даних за стандартом UML. 

3. Реалізація інформаційної системи.  
4. Впровадження в експлуатацію.  
5. Тестування програми для виявлення помилок.  
6. Поступове введення системи в експлуатацію.  
За допомогою діаграми варіантів використовування Use-Case у нотації 

UML можливо відтворити зв’язок між акторами та варіантами використання. І 
саме головне зможемо побачити, як створена система закладу громадського 
харчування повинна працювати у майбутньому. 

 

 
 

Рисунок 1 — Діаграма Use-Case модернізації інформаційної системи 
закладу громадського харчування 

Висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку. Таким чином, 
створення інформаційних систем на підприємстві, а саме у закладах 
громадського харчування, допоможе налагодити перехід зі звичайних методів 
продажу їжі до онлайн-продажів у ситуації з карантинними режимами в країні. 
Це не тільки врятує підприємство від кризи, а й зробить його 
конкурентоспроможнім на ринку. 
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Current state of development of economic theory in developed and developing 

countries shows that the state of development of information technology creates the 
illusion that existing methods of information technologies application provide an 
opportunity to solve any problem of complex dynamical system control at any level 
of complexity. This assumption is supported by the well-developed idea that applied 
problems and technologies for solving them do not largely depend on the level of 
development of corresponding information theory foundations; however the number 
of blind spots in modern methods application only increases due to the fact that new 
discoveries disclose more new questions than answers. Studies of developed 
countries stock market mechanisms as a dynamical system, which shows some 
chaotic properties, has begun relatively recently. Fundamental results were obtained 
in the works of Mandelbrot, who is considered as founder of modern fractal theory 
[1]. The following important results were obtained by Peters, which clearly proved 
the importance of studying investment in the economy through stock markets [2]. 
Attempts to control and control its individual parts have led to the conclusion that all 
changes in economic theory are largely caused by synergetic effects characteristic for 
nonlinear stochastic dynamical systems [3]. In this regard, the development of the 
theory of dynamical systems in modern economic theory is more relevant than ever 
for both developed and developing countries. 

Blind spots of both modern economic theory and the dynamical systems theory 
could be represented as a task of choosing a model of finance usage as a resource 
consumed by the economy on the one hand, so that a significant effect is achieved in 
the form of its growth and on the other hand the mechanism of finance usage occurs 
in accordance with the laws of population development and on the other with the 
laws of dynamical systems theory. At the same time recursive processes 
systematically occur and their structure analysis are reduced to the analysis of 
trajectories of cyclic fixed points of nonlinear dynamical systems. In the chaotic 
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behavior of dynamical systems the slightest inaccuracy in determining the initial state 
of the system increases rapidly over time and therefore prediction becomes 
ineffective or almost impossible. Detailed understanding of chaos becomes one of the 
most important problems in the modern theory of stock markets during the process of 
investing in various sectors of the economy. Solution of this problem leads to an 
attempt to understand all the variety of nonlinear phenomena and processes that form 
the surroundings [3]. 

Due to the dynamical nature of chaotic regimes and their sensitivity to the 
smallest fluctuations, they provide effective management of investment in specific 
promising sectors of the economy through external analysis of the dynamics of stock 
price changes. The purpose of such influence can be a switch to periodic mode 
instead of chaotic one for a system or transition to a certain area of specified phase 
space of the system. This idea was first introduced and considered in works [4, 5] and 
is quite promising in theoretical and applied sense to this day. 

The aim of this work is to create a mathematical basis for information 
technology analysis of behavior and structures of cyclic trajectories of complex 
dynamical systems as a way to determine chaos in nonlinear stochastic dynamical 
systems of varying complexity. It is especially important to identify the structure of 
chaotic processes of trajectories of cyclic fixed points over a large length, which are 
determined by numbers having the form1/푝, where p is a large prime number. 
Analysis of such trajectories by methods of approximation by fractals is promising 
for the reason that the structures of trajectories for 푛/푚 values for fixed points can be 
analytically represented through the properties of trajectories determined by prime 
numbers using functional maps created on the basis of group theory [8]. The entropy 
of fractal structures can be considered as a tool for measuring the complexity of 
trajectories. Methods for calculating the difference between entropy before analyzing 
the structure of cyclic trajectories of fixed points and entropy after selecting its 
structure can be considered as a process of obtaining new information about chaos in 
cyclic trajectories of nonlinear dynamical systems [9]. The information obtained 
allows you to constructively determine the amount of financial investment in specific 
sectors of the economy. 

Thus, it will be established whether the trajectories of cyclic fixed points 
actually create a group of permutations, whether the obtained trajectories have a 
deterministic structure and how the choice of the initial state of a dynamical system 
influences the construction of these trajectories. In the general case, we can consider 
models of dynamical systems in a complex space. Regardless of the choice of sets on 
which models of theoretical or applied dynamical systems are built, an important 
problem is the choice of mathematical apparatus with which to build a mathematical 
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model. It is not uncommon to use differential equations, random processes, functions 
of complex form, time series that have complex forms of behavior, the dynamical 
properties of which are almost impossible to study in detail by means of appropriate 
mathematical methods. The dynamical properties of cyclic trajectories can be 
thoroughly investigated only by converting mathematical models into a recursive 
form. The theory of recursive functions allows you to always make the transition to 
the representation of models in recursive form [10]. The theory of recursive processes 
includes methods of iteration analysis in the study of the behavior of dynamical 
systems in any field of its definition. 

Iterations of maps on an interval in themselves are undoubtedly the simplest 
models, or examples, of nonlinear (dissipative) dynamical systems. The mathematical 
theory of iterative maps in the general case refers to the theory of recursive functions, 
the theory of dynamical systems, the theory of differential equations and is deeply 
connected with the modern theory of chaos [11]. Dynamical systems use iterations of 
the form 푥 → 푥 = 푓(푥 ), where the function 푓(х) is defined on the interval 
[0; 1] and translates into itself and belongs to the class of primitive recursive 
functions [10]. Such iterative systems are the basis of methods of mathematical 
modeling of nonlinear processes in biology, chemistry, physics, economics, modern 
financial mathematics and other subject areas [12]. In general, one-dimensional maps 
are similar to each other in one form or another. Abstracting from detailed 
consideration, one can find many common results for, at first glance, quite different 
maps. 

Analysis of the purchase and sale of shares on the stock markets as evidenced 
by the analysis shows that such dynamical processes are modeled continuously using 
a differential expression of the form: 

 
푑

푑푡
푥(푡) = 푓 푥(푡)  

 
where 푥 ∈ ℝ  and 푓: ℝ → ℝ  is a function on the phase space ℝ . An 

important example of such systems are the processes of population development in an 
environment with certain properties. The mathematical model of the stochastic 
dynamical system of population development can be represented in the following 
form of Wright–Fisher [13]: 
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푑푥 (푡) = 푐 ∙ 푞 , 푥 (푡) − 푥 (푡) 푑푡
∈

+ 

+푠 ∙ 푥 (푡) 1 − 푥 (푡) 푑푡 + 

+ 훾푥 (푡) 1 − 푥 (푡) 푑휔 (푡) 

푥 (0) ∈ [0,1]  ∀휉 ∈ 푆 
 
This equation is reduced to an iterative form which will have the following 

form. 

푥 (푛 + 1) = 푥 (푛) + 푐 ∙ 푞(푖, 푗)(푥 (푛) − 푥 (푛))
∈

+ 

+푠 ∙ 푥 (푛) 1 − 푥 (푛) + 훾 푥 (푛) 1 − 푥 (푛) 휔(푛) 

 
The obtained iterative equation has a rather complex form. The behavior of 

such a dynamical system largely depends on the values of the constants 
푐, 푠, 훾, 푆, 푞(푖, 푗),, the properties of the environment 푥 (푡), the characteristics of the 
change in the genetic code of the population 휔 (푡) and its magnitude drift [14]. As a 
process 휔 (푡) in the Wright–Fisher model we consider Wiener processes, such as 
Brownian motion or geometric Brownian motion, which is everywhere positive and 
has a log-normal distribution law. It is proved that in the most general form such a 
dynamical system is described by a random process which is a martingale. 
Fundamental study of cyclic fixed points and their trajectories of such dynamical 
systems requires possession of detailed information on the same characteristics of 
their components. 

It should be noted that dynamical systems given by different mathematical 
maps sometimes allow to obtain the same information. Thus, the study of the location 
of cyclic fixed points of maps in the field of their definition, analysis of the structure 
of trajectories of cyclic fixed points in order to find self-similar fragments of a certain 
degree and find the laws of their distribution is a set of current mathematical 
problems [15,16]. Another class of problems is related to the development of 
methods for estimating the fractal measure of sets, functions, random processes and 
the formation of information in systems and methods of control of dynamical systems 
based on information about the structure of their cyclic trajectories. Figure 1 shows a 
fragment of the cyclic trajectory of logistic map and highlighted self-similar fractal 
components. 
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Figure 1. Cyclic trajectory fragment of logistic map 

 
The selected two fractal fragments show how the transition from one chaotic 

structure to a completely different chaotic behavior of a dynamical system occurs 
under their influence. The laws of distribution of fractal components on a cyclic 
trajectory play an important role in chaos control. 
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Національні завдання сталого розвитку, які конкретизують його 17 
задекларованих глобальних цілей, є тими самими стратегічними орієнтирами, 
який стимулюватимуть інноваційно-орієнтований розвиток державно-
приватного партнерства в потрібному суспільству напрямку, якщо їх закласти у 
якості пріоритетів цільового блоку регулювання розвитку державно-приватного 
партнерства. 

Держава та суспільство очікують від приватного партнера державно-
приватного партнерства не тільки економічної ефективності, а й соціальної 
результативності, яка проявляється через його участь в розв’язанні соціальних, 
екологічних та інших проблем [1]. Таким чином, драйвери полісекторальності 
та багатофункціональності інноваційно-орієнтованого розвитку державно-
приватного партнерства мають різне походження та природу [2]. 

Полісекторальність та багатофункціональність інноваційно-орієнтованого 
розвитку державно-приватного партнерства є його варіативними рисами, а з 
іншого – перспективними напрямками подальшого розвитку. У будь-якому 
випадку, зазначені полісекторальність та багатофункціональність потребують 
структурування шляхом обґрунтування драйверів полісекторальності та 
багатофункціональності інноваційно-орієнтованого розвитку ДПП. 

Інноваційно-орієнтоване ДПП може існувати лише у динаміці, якщо воно 
рухається шляхом інноваційно-орієнтованого розвитку. Це цілком логічне, 
оскільки в епоху бурхливих змін, інновація як народжена інноваційна цінність, 
що не має аналогів або має часткові аналоги, дуже короткий час (іноді час йде 
на місяці), а спіраль інноваційного розвитку стискається,  спричиняючи цим 
швидкі технологічний зміни (зокрема, цифрові технології поколінь 4G, 5G, 6G). 

Інноваційно-орієнтованим розвитком ДПП можна вважати його системну 
інноваційну активність, спрямовану на створення інноваційної цінності у якості 
вихідного результату ДПП, яка постійно здійснюється шляхом інноваційного 
пошуку та/або інноваційної діяльності. 
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Полісекторальність та багатофункціональність вимагають структурування 
за допомогою обґрунтування їх драйверів задля інноваційно-орієнтованого 
розвитку ДПП.  

Науково-технологічними драйверами інноваційно-орієнтованого 
розвитку ДПП у напрямку полісекторальності є:  

а) конвергенція науки і технологій та  
б) виникнення конвергентних нано-, біо- інфо-, когно-, 

соціогуманитарних технологій (NBICS-технології) [3, 4]. 
NBIC-конвергенція уявляє собою інтеграцію (злиття) чотирьох 

революційних науково-технологічних напрямків, які історично відбулися 
послідовно останнім часом у промислово розвинених країнах: інформаційно-
комунікаційні технології (I, з 50-60-х років ХХ ст.), біотехнології (B,  з 70-80-х 
рр.), нанотехнологіі (N, на початку ХХІ ст.), когнітивні науки (С, наприкінці 
першого десятиліття ХХІ ст.). Сутність напрямків полягає у такому [4]: 

– нанотехнології – це наука і техніка продукування, виготовлення та 
використання матеріалів, функціональних структур і пристроїв на атомному, 
молекулярному й нано рівнях;  

– біотехнології – це сукупність фундаментальних і прикладних 
досліджень та інженерних рішень з масштабного використання біологічних 
об’єктів, систем або процесів;  

– інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність 
міждисциплінарних досліджень і інженерних рішень, де інформація є 
вирішальним засобом і предметом праці, основним продуктом виробництва і 
предметом споживання;  

– когнітивні технології – це сукупність фундаментальних і прикладних 
міждисциплінарних досліджень закономірностей продукування, зберігання і 
використання знань людства з технологіями їх застосування для суспільно-
економічного розвитку. 

Якщо повернутися до інформаційних технологій, можна графічно 
відобразити розвиток виробничих індустріальних та економічних бізнес-
процесів як пошарове нагромадження (рис.1). З цього бачимо, що розвиток 
інформаційних технологій та цифровизация – це не проміжний підсилювач змін 
протягом розвитку Він є своєрідним стрижнем конусоподібної форми, що 
пронизує все це багатошарове нагромадження видів економічної діяльності та 
секторів життєдіяльності суспільства. 

Драйвери полісекторальності та багатофункціональності інноваційно-
орієнтованого розвитку ДПП мають різне походження та природу. 
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Рисунок 1. Вплив  інформаційних технологій на розвиток економіки та сфер 

життєдіяльності суспільства  
джерело: власна розробка 

 
Системними науково-технологічними драйверами полісекторальності та 

багатофункціональності інноваційно-орієнтованого розвитку ДПП можна 
вважати технології-інтегратори обох поколінь (конвергенцію технологій та 
виникнення конвергентних NBICS-технологій), а соціально-політичним 
драйвером виступає національна державна методологія сталого розвитку, яка 
визначила пріоритетні Цілі сталого розвитку та їх національні завдання для 
України. 
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Дослідженнями теоретичних засад з проблем стратегічного управління 

інноваційним розвитком підприємства встановлено різноманітність підходів та 
тісний зв'язок стратегічного управління та інноваційного розвитку 
підприємства, поєднання яких можливо на засадах конкурентної розвідки. 

Визначено, що інноваційний розвиток є результатом циклічності 
інноваційної діяльності інноваційно-орієнтованого підприємства за рахунок 
використання відтвореного інноваційного потенціалу, що наприкінці кожного 
інноваційного циклу збільшує вартість підприємства. Відтворення 
інноваційного потенціалу можливо на засадах конкурентної розвідки, через 
перетворення конкурентних переваг у інноваційний потенціал (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Інформаційнозбурене конкуренто-орієнтоване стратегічне 

управління інноваційним розвитком підприємства (авторська розробка). 
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Існує досить багато підходів до визначення стратегічного управління 
інноваційним розвитком підприємства [1-5], але вони не враховують 
системність перетворення факторів конкурентного середовища (загроз та 
можливостей) в конкурентні переваги підприємства, що дозволяє дивитися на 
конкурентне середовище ширше, не обмежуючи його лише реальними та 
потенційним конкурентами. В умовах інноваційної діяльності ландшафт 
конкурентного середовища запропоновано визначати через наступні елементи: 
ринок ресурсів,  ринок праці, ринок інновацій, постачальники, посередники, 
конкуренти (реальні та потенційні), споживачі (реальні та потенційні), галузь 
(основна, допоміжна, споріднена), фінансові установи, держава (політика, 
економіка, право), інвестори (вітчизняні, іноземні), ЗМІ. Тому стратегічне 
управління інноваційним розвитком підприємства розглядається як процес, що 
містить наступні етапи: пошук та моніторинг інформаційного збурення 
конкурентного середовища, ідентифікація конкурентних загроз та 
можливостей, оцінка їх впливу на інноваційну діяльність підприємства, 
перетворення конкурентних загроз та можливостей у конкурентні переваги 
(інноваційний потенціал), формування конкурентоспроможної стратегії 
інноваційного розвитку підприємства. Під інформаційним збуренням 
розуміються події у конкурентному середовищі, які мають інформаційний 
прояв та викликають реакцію підприємства, що має вплив на інноваційну 
діяльність через зміни конкурентних позицій підприємства. Встановлена 
зворотна залежність між інноваційним розвитком та конкурентними 
перевагами. Визначено, що інноваційний розвиток забезпечує конкурентні 
переваги, але конкурентні переваги не завжди сприяють інноваційному 
розвитку, тобто конкурентні переваги на завжди можуть ототожнюватися з 
інноваційним потенціалом. Останнє обумовлено наявністю інноваційної 
діяльності на підприємстві.  

В межах авторського підходу обґрунтовано змістовність стратегій 
інноваційного розвитку. Метою стратегії інноваційного розвитку підприємства 
може бути: «витягування» конкурентних переваг – трансформація 
загроз/можливостей у конкурентні переваги, тобто формування інноваційного 
потенціалу; реалізація конкурентних переваг – використання сформованих 
конкурентних переваг, тобто реалізація інноваційного потенціалу. Розбіжність 
між «витягуванням» та «виштовхуванням» обумовлена швидкістю реакції 
підприємства на інформаційне збурення конкурентного середовища через 
наявність або відсутність конкурентних переваг. Стратегія «витягування» 
передує стратегії «виштовхування». 
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Досі не існує загальноприйнятої класифікації видів стратегій 
інноваційного розвитку підприємства. Виокремлено класифікаційні ознаки, які 
розширено характеризують специфіку стратегій підприємства, зокрема: за 
поведінкою у ринковому середовищі; за потребами інновацій; базові; 
спеціальні; за ознакою «менеджерської поведінки»; за способом збереження і 
зміцнення позицій на ринку і в галузі; за стадіями інноваційного процесу; за 
етапом створення інновацій;  за етапом впровадження і адаптації інновацій; за 
типами інновацій; в залежності від стадії життєвого циклу інновації; за 
ступенем новизни товару, ринку і технологій; за стійкістю розвитку 
інноваційного потенціалу; за адаптивністю інноваційного потенціалу до змін; 
за наявністю інноваційної колаборації; за елементами збурення конкурентного 
середовища. Врахування виявлених ознак розширює коло стратегічних 
перспектив інноваційного розвитку підприємства, спрямовує вибір відповідної 
стратегії з урахуванням збурення факторів конкурентного середовища. 
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МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЧИННИКИ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 
Антощук Віталій Миколайович 

Одеський національний політехнічний університет, 
 

Малий бізнес забезпечує гнучкість та стійкість економічної системи, 
активізує розвиток споживчого ринку, надає робочі місця та забезпечує 
джерело доходу для значних прошарків населення. Його роль останнім часом в 
економіці України зростає, забезпечуючи близько 64% доданої вартості, 81,5% 
зайнятих працівників у суб’єктів господарювання та 37% податкових 
надходжень (рис.1). 

а) кількість  бізнес-структур різних розмірів 

 

б) кількість зайнятих працівників у структурах суб’єктів господарювання 

Рисунок 1 – Динаміка та тренди змін малих бізнес-структур, 2010-2019 рр. 
 
Протягом 2017-2019 рр. відбувалося зростання МБС, яке зупинила 

пандемія COVID-19. Вона актуалізувала складності у розвитку МБС,  
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незважаючи на те, що МСБ є більш гнучкими та здатними до адаптації щодо 
зовнішніх впливів. 

Дослідженню стану, проблем розвитку малого бізнесу в Україні 
присвячена значна кількість наукових робіт,  зокрема цим питанням 
займаються такі вченні як Биба В.В, Безусус А.М., Корнецький А.О., Костенко 
О.О. Однозначною є позиція вчених, що для подолання кризових явищ в 
економіці необхідно розвивати сферу малого бізнесу. На теперішній час у  
підприємців є необхідність в зменшенні податкового навантаження,в  
спеціальних умовах кредитування, також є потреба в удосконаленні механізмів 
державного регулювання цієї сфери. 

З іншого боку, стан малого бізнесу напряму залежить від якості 
управлінських рішень  та рівнем менеджменту. 

Основні чинники, які вливають на життєздатність та 
конкурентоспроможність МСБ це застарілі методичні підходи до 
інформаційного забезпечення та слабке використання свого експертно-
аналітичного потенціалу. 

В умовах економічної кризи, динамічних змін, невизначеності інформації 
про довкілля підвищення  життєздатність та конкурентоспроможність роботи 
МСБ цілком залежить від швидкості та якості критично оціненого 
інформаційного забезпечення процесу розробки, прийняття і реалізації 
управлінських рішень, сутність та види яких для малих бізнес-структур не 
відрізняються від середнього та великого бізнесу. 
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