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Сьогодні в Україні близько мільйона дітей знаходяться поза системою 

дошкільної освіти. Про це свідчать дані Держкомстату за 2016 рік [1]. Пунктом 

1 статті 4 Закону України "Про дошкільну освіту" (від 11.07.2001 р) визначено, 

що дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною 

безперервної освіти в Україні. Аналогічна стаття присутня в нормативних 

документах переважної більшості розвинених держав, є вимогою для країн ЄС 

[2]. 

В даний час Україна впевнено виходить на європейський та світовий 

рівень освіти, тому назріла потреба у створенні нової освітньої системи, що 

з'єднує в собі українські національні традиції і сучасні напрацювання світової 

педагогіки. Українська освітня реформа передбачає, що діти з 5 років 

обов'язково повинні отримати дошкільну освіту відповідно до стандарту, а 

батьки самостійно вибирають способи і форми, за допомогою яких 

забезпечують реалізацію права дітей на дошкільну освіту [2]. 

За даними ряду джерел ([2-4]), в останні роки в Україні скорочувалася 

кількість дитячих садків. Згідно з даними Держстату, тільки за 2015-й рік їх 

стало менше на 200 установ. Але за маркетинговими дослідженнями, дитячі 

центри (творчі студії, різні гуртки) відвідує кожна друга дитина віком від 3- 

років [5]. 

Значимість певних аспектів виховання зростаючих поколінь 

актуалізована в Базовому компоненті дошкільної освіти України, Законі «Про 

дошкільну освіту », діючих програмах для дошкільних навчальних закладів, 

Концепції громадянського виховання, Національної стратегії розвитку освіти 

України на період 2012-2021рр. Ключовими завданнями в цих умовах є 

підвищення якості дошкільної освіти та розвитку її  інфраструктури, 

визначення стратегічних напрямків діяльності на найближче майбутнє [6]. 

Водночас, не зважаючи на розвиток, фірми, що орієнтовані на освітній 

ринок України, в процесі функціонування стикаються з рядом проблем. Серед 

них головною є низька частка приватного бізнесу, яка становить всього лише 3- 

5% від загального числа організацій [7]. У процесі дослідження було виявлено 

ряд проблем, що перешкоджають розвитку ринку додаткової освіти дітей: 

− відсутність державного статистичного обліку в галузі; 

− надмірна вимога до нормативних документів (СанПіН); 

− складна процедура ліцензування; 

− дефіцит кваліфікованих кадрів; 

− низька інформованість і роз'єднаність суб'єктів галузі; 
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− високе податкове навантаження; 

− відсутність програм підвищення кваліфікації та атестації працівників 

сфери додаткової освіти. 

Управлінський відділ дитячого освітнього центру розвитку, насамперед, 

ставить перед менеджерами ряд наступних завдань: 

1. Визначення майбутніх тенденцій розвитку ринку вітчизняних та 

світових освітніх послуг. 

2. Ранжування дітей за віковими особливостями. 

3. Оптимізація обслуговування клієнтів та раціоналізація завантаженості 

дитячого центру. 

4. Проведення всебічного аналізу чутливості показників роботи дитячого 

центру до змін ринкових параметрів. 

5. Забезпечення гнучкості та ефективності організаційного апарату. 

Коло завдань постійно поширюється згідно зі стрімким розвитком ринку 

освітніх послуг, що знаходить відображення у роботах зарубіжних та 

вітчизняних дослідників [6,8-13]. 

Одним зі шляхів успішного розв’язання поставлених завдань є 

застосування менеджерами сучасного математичного апарату підтримки 

прийняття управлінських рішень, одним з яких є імітаційне моделювання. 

Проблемам використання апарату імітаційного моделювання присвячено 

ряд літературних джерел [14-21]. Однак, наявність прикладних додатків в 

розглянутій предметній галузі майже відсутнє. Згідно з цим проведення 

досліджень в окресленій галузі можна вважати актуальним. 

Метою дослідження було обґрунтування залучення апарату імітаційного 

моделювання та створення відповідних промислових додатків дослідження 

функціонування типового центру освітніх послуг. 

Розроблена імітаційна модель діяльності дитячого центру освітніх послуг 

побудована на програмній платформі системи AnyLogic. 

В якості об’єкту виступив новий дитячий центр «Spy Kids». Робота 

моделі відпрацьована на ряді ситуацій, що виникали впродовж функціонування 

інших освітніх центрів. 

Досліджувалися основні напрямки роботи, притаманні типовим центрам 

дитячого розвитку, а саме: 

− надання послуг у сфері додаткової освіти дітей; 

− обслуговування дітей різної вікової категорії; 

− створення власних авторських освітніх програм, які визначатимуть 

тенденції на освітньому ринку в Україні; 

− впровадження заходів стосовно творчого та інтелектуального розвитку 

дитини. 

За допомогою моделі можливо визначення впливу на кінцеві показники 

функціонування фірми наступних параметрів: 

− інтенсивності та ефективності різних видів реклами; 
 

− коефіцієнту «усних продажів» через клієнтів; 
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− тривалості виконання запитів клієнтів; 

− цін; 

− затрат; 

− чисельності вікових категорій основних клієнтів; 

− тривалості навчання тощо. 

Реалізація модельного комплексу на платформі системи AnyLogic 

здійснена з використанням трьох парадигм імітаційного моделювання – 

дискретно-подієвої, системно-динамічної та агентної. 

Розроблена імітаційна модель носить відкритий характер, що дозволяє 

ускладнювати її за рахунок включення додаткових блоків імітації бізнес- 

процесів дитячого центру розвитку. Згідно з цим модель можливо 

пристосовувати до специфіки конкретних центрів. 

Впровадження розробленої моделі в практику роботи досліджуваних 

суб’єктів ринку освітніх послуг стане дієвим апаратом прийняття рішень 

менеджерами центрів; сприятиме розширенню кола надаваних послуг; 

підвищенню загальної ефективності функціонування центрів. 
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