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У кваліфікаційній роботі магістра було поставлено та виконано 

завдання вдосконалення бізнес-моделі організації під впливом цифрових 

технологій на прикладі ПрАТ КФ Лагода.  

Було проаналізовано поточну бізнес-модель підприємства, а також 

досліджено фактори, що впливають на її зміну під впливом цифрових 

технологій. Також було побудовано вдосконалену бізнес-модель організації 

під впливом цифрових технологій на прикладі ПрАТ КФ Лагода.  

Для оцінки імовірності впливу цифрових технологій на сучасну бізнес-

модель організації було побудовано модель оцінки імовірності зміни стану 

бізнес-моделі, що базується на використанні експертних оцінок.   

Практичне значення отриманих у роботі результатів полягає в тому, що 

у ході виконання було проаналізовано сучасні бізнес-моделі організацій, а 

також цифрові технології що визначають зміни у цих бізнес-моделях.  

Використання побудованої удосконаленої бізнес-моделі підприємства 

та моделі оцінки імовірності зміни бізнес-моделі дозволяє підвищити 

ефективність управління підприємством та його адаптивність до змін у 

навколишньому середовищі.  

 

Основний зміст роботи викладено на 99 сторінках. Робота містить 10 

таблиць, 19 рисунків, 59 літературних джерел. 

Ключові слова: бізнес-модель, удосконалення бізнес-моделі, цифрові 

технології, оцінка імовірності. 
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In the qualification work of the master was set and performed the task of 

improving the business model of the organization under the influence of digital 

technologies on the example of PJSC CF Lagoda. 

The current business model of the enterprise was analyzed, and the factors 

influencing its change under the influence of digital technologies were 

investigated. An improved business model of the organization under the influence 

of digital technologies was also built on the example of PJSC CF Lagoda. 

To assess the probability of the impact of digital technologies on the modern 

business model of the organization, a model for estimating the probability of 

changing the state of the business model was built, based on the use of expert 

assessments. 

The practical significance of the results obtained in this work is that during 

the implementation of the modern business models of organizations were analyzed, 

as well as digital technologies that determine changes in these business models. 

The use of the built advanced business model of the enterprise and the model 

of estimating the probability of change of the business model allows to increase the 

efficiency of enterprise management and its adaptability to changes in the 

environment. 

 

The main content of the work is set out on 95 pages. The work contains 11 

tables, 10 figures, 59 references. 

Keywords: business model, business model improvement, digital 

technologies, probability estimation.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми кваліфікаційної роботи. Динаміка розвитку 

сучасних компаній та корпорацій досить явно відображає важливість 

врахування цифрових технологій у формуванні стратегії розвитку 

підприємства. Крім того, досить часто змін вимагає не лише стратегія та 

методи управління організацією, але й сама бізнес-модель.     

У більшості сфер адаптація бізнес-моделі організації під вимоги 

сучасних цифрових технологій є не лише рекомендацією та засобом 

підвищення ефективності функціонування, але й необхідною умовою 

«виживання» на ринку.  

Як показала практика карантинних заходів у 2020р. у зв’язку з 

коронавірусною інфекцією, використання цифрових технологій дозволяє 

підприємствам ефективно підтримувати постачання та збутову діяльність, 

організовувати дистанційну роботу співробітників. Для одних організацій це 

стало справжнім ударом та призвело до ліквідації, іншим же дозволило 

підвищити свою ефективність та перейти на якісно новий рівень 

функціонування.  

Таким чином, адаптація бізнес-моделі підприємства під сучасні умови 

цифрових технологія дозволяє не лише пристосовуватися до змін у 

навколишньому середовищі, але й забезпечувати розвиток організації.  

Найбільші валові прибутки на сьогоднішній день отримують саме 

підприємства, які напряму пов’язані з виробництвом та використання 

цифрових та інформаційних технологій. Крім того інформація вже не 

сприймається як допоміжний фактор формування додаткової вартості, а 

враховується як повноцінний ресурс.  

Цифрові технології можуть не лише доповнювати, але й цілком 

змінювати бізнес-модель організації. В роки виникли нові бізнес моделі, 

існування яких до цього навіть не передбачалося. Так, наприклад, за останнє 

десятиріччя торгові організації все частіше використовують такі моделі 
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бізнесу як «дропшипінг» та «маркетплейс», натомість класична модель 

роздрібної торгівлі через торгівельні мережі та магазини зустрічається дедалі 

менше.   

Таким чином, сучасні технології змінюють не лише методи отримання 

та використання інформації у процесі операційної діяльності організації, а й в 

цілому модель ведення бізнесу.  

Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є бізнес-моделі 

організацій.  

Предметом дослідження кваліфікаційної роботи є цифрові технології, 

що впливають на бізнес-моделі сучасних організацій.  

Метою кваліфікаційної роботи є аналіз та подальший розвиток 

моделей та методів удосконалення бізнес-моделей організацій з урахуванням 

сучасних цифрових технологій.  

Завдання кваліфікаційної роботи: 

 - аналіз фінансово-економічних показників та поточної бізнес-моделі 

підприємства ПрАТ КФ Лагода, 

- аналіз ключових факторів зміни бізнес-моделі ПрАТ КФ Лагода під 

впливом сучасних цифрових технологій,  

- моделювання процесів зміни бізнес-моделей підприємств під впливом 

цифрових технологій,  

- моделювання процесу оцінки імовірності стану бізнес-моделі ПрАТ 

КФ Лагода,  

- реалізація та впровадження удосконаленої бізнес-моделі ПрАТ КФ 

Лагода.  

При написанні кваліфікаційної роботи використовувалися праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі дослідження та аналізу бізнес-

моделей організацій та цифрових технологій. Теоретичною і методологічною 

основою дослідження є роботи вітчизняних і зарубіжних вчених в області 

менеджменту, маркетингу, системного аналізу, економіко-математичного 

моделювання та інформаційних технологій. Методи і підходи: реінжинірингу 
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і системного підходу; теорії ймовірності та математичної статистики; теорії 

складних систем і інформаційних технологій. 

В ході дослідження були використані методи математичної та 

економічної статистики і логічного узагальнення. 

Практичне значення отриманих у кваліфікаційні роботі результатів 

полягає у вдосконаленні бізнес-моделі ПРАТ КФ Лагода згідно з сучасними 

вимогами цифрових технологій.  

Апробація результатів дослідження. Результати отримані при виконанні 

кваліфікаційної роботи були використані при проходженні практики у ПРАТ КФ 

Лагода.  

Досліджувана у роботі організація у своїй діяльності стикається з 

певними проблемами, частина з яких може створювати серйозні перешкоди 

на шляху її розвитку. При цьому показано, що досить ефективним методом 

поліпшення ситуації є вдосконалення бізнес-моделі. Однак, перш ніж 

прийняти рішення про вдосконалення бізнес-моделі необхідно провести 

детальну перевірку поточного стану даного підприємства. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСНОВИ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ТА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ 

 

1.1. Цифрова трансформація економіки  
 

Людство піднялося на новий ступінь розвитку: вступило в еру 

цифрової економіки. Але не повністю: одна частина зробила величезний крок 

і вже йде назустріч технологічній сингулярності, а інша – твердо стоїть на 

технологіях, методах та ідеологіях 50-70 рр. минулого сторіччя. Це 

поглиблює нерівномірність прогресу між країнами, між галузями, між 

підприємствами.  

Цифрова економіка відрізняється від традиційної значним збільшенням 

кількості торгових операцій. Це забезпечується завдяки зняттю географічних 

бар’єрів в умовах відкритої мережевості суспільства. Головне багатство такої 

економіки – це дані.  

Глобальна цифровізація призвела до техно-соціального ускладненню 

світу, і як наслідок до зростання невизначеності та волатильності. Постійні 

швидкі та складнопередбачувані зміни – основна тенденція поточної миті. 

Зруйнування законів та правил, що складалися століттями, веде в зону 

невизначеності, яка не лише лякає, а й надає нові можливості.  

В футуристичних міркуваннях про цифрову економіку дослідники та 

візіонери ретельно аналізують яскраві приклади, яких з кожним днем стає 

дедалі більше. Проблема в тому, що всі вони складаються в однотипний ряд. 

Як правило, мова йде про спочатку цифрові компанії, або про стартапи. 

Може створитися хибне враження, що реальний сектор економіки 

залишається в стороні – його перехід в цифрову економіку ніяк не зачепить. 

Зачепить  – від цього не втекти.  
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Цифрова економіка, що нині стрімко розвивається, змінює класичні 

бізнес-моделі та вимагає від керівництва повної перебудови своїх технологій. 

Цифрова трансформація відбувається як глобально в економіці, так і на рівні 

окремих компаній. Вивчення даного процесу є особливо актуальним зараз, 

так як ми бачимо, що міжнародні корпорації впроваджують нові технології і 

проводять цифрову трансформацію своїх бізнес-моделей з ціллю збереження 

лідуючих позицій у своїй галузі за рахунок створення технологічних 

перепон, здолати які їх конкурентам не вдасться. 

Вперше термін «цифрова трансформація» почав вживатися 

дослідниками наприкінці ХХ століття, коли цифрові методи вийшли за рамки 

звичайних технологій і почали суттєво змінювати форму ведення бізнесу. 

Цифрова трансформація сьогодні є неминучим явищем, що безпосередньо 

визначає конкурентоспроможність, при цьому вона чинить як позитивний, 

так і негативний вплив на бізнес. В найближчому майбутньому переваги в 

бізнесі отримає той, хто одним із перших зможе підключитися до процесу 

глобальної цифрової трансформації. Безліч цифрових каналів і засобів 

зв’язку користувача з компанією дозволяють збирати і вивчати величезну 

кількість даних про переваги клієнтів.  

Мабуть, найпростіше визначення дали аналітики компанії BGG: 

«Цифрова трансформація – це максимально повне використання потенціалу 

цифрових технологій в усіх аспектах бізнесу». Ховард Кінг, експерт по 

аналізу даних агентства Rufus Leonard,  в своєму трактуванні поняття 

цифрової трансформації трьома основними її драйверами назвав: зміна 

запитів користувачів, розвиток технологій та посилення конкуренції [2, c. 

93]. 

Важливість ролі керівництва в процесі цифрової трансформації бізнесу 

підтверджується сумісним дослідженням показників фінансової 

ефективності, що проведені компаніями Capgemini Consulting та Sloan School 

of Management[6]. Як показали результати цього дослідження, не можна 
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просто проігнорувати цифрову трансформацію, оскільки зниження прибутку 

в цьому випадку порівняно з конкурентами складе 24% на рік.  

Згідно аналізу BGG (Boston Consulting Group) [11, c. 68] у 

впровадженні цифрових технологій на перших місцях такі сектори як B2C, 

роздрібна торгівля, страхування, банківське обслуговування, медіа та 

телекомунікації.  

Однак не всі галузі однаково включені в процес цифрової 

трансформації. Наприклад, в металургії, нафтогазовому секторі, 

електроенергетиці і машинобудуванні цифровізація направлена в основному 

на внутрішні покращення діяльності компанії і не торкається зовнішнього 

середовища [3, c. 201].  

Результати тих компаній, що проводили цифрові перетворення, 

залежали від супроводження цифрової трансформації бізнесу паралельним 

удосконаленням менеджменту, тобто напряму пов’язані з проактивним 

управлінням фірмою її топ-менеджментом. Так, прибуток фірм зростає в 

середньому на 26%, якщо використовувати технології і нові методи 

управління разом. Якщо ж тільки удосконалювати менеджмент, не 

використовуючи цифрові технології, то прибуток фірм зростає на 9%. Якщо 

ж інвестувати лише в технології, забуваючи про зміни в управлінні, прибуток 

взагалі не зростає, а падає на 11% (табл.1.1).  

Так, наприклад, сталося з компанією Nokia. На початку 2000-х років 

Nokia займала 41% ринку. Нині телефон Nokia представляє цінність для 

колекціонерів, ніж для користувачів. Негативних факторів було декілька, але 

найголовнішою причиною банкрутства вважають несвоєчасну цифрову 

трансформацію компанії. У той час як ринок захопили iOS та Android, Nokia 

продовжила використовувати застарілу платформу Symbian.  

Цифрова трансформація дійсно необхідна і здійснювати її треба 

постійно, в іншому разі ви ризикуєте поповнити негативну статистику 

McKinsey, яка стверджує, що у 2000-х та 2010-х роках 86% компаній зникли 
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зі світового ринку, тому що так і не змогли прийняті нові виклики ХХІ 

сторіччя.  

 

 

Таблиця 1.1 

Результати впровадження цифрових технологій на фірмі 
Варіант Технології Нові методи 

управління 
Прибуток  

1 - - Зниження на 24% 
порівняно з 
конкурентами 

2 + - Зниження на 11% 

3 - + Зростання на 9% 

4 + + Зростання на 26% 

 

Джерело: MIT Sloan Management Review, Strategy, Not Technology, 

Drives Digital Transformation – Becoming a Digitally Mature Enterprise. – 2015  

Виділяють три основних етапи розвитку цифрової трансформації, 

кожен з яких прив’язаний до певного технологічного прориву [12, c. 35] 

Перший етап в 1970-х і 80-х роках ознаменований появою інтегральних 

мікросхем, які скоротили і значно пришвидшили розрахунки. Інженери стали 

використовувати програми для комп’ютерного проектування, а менеджери 

змогли відслідковувати запаси матеріалів та товарів в реальному часі. 

Другий етап в 1990-х і 2000-х роках призвів до появи взаємозв’язку 

цифрових процесів. Комп’ютери поєднуються в локальні та глобальні 

мережі. З’явилися веб-служби, а хмарні сервіси надали загальні 

обчислювальні ресурси. Саме тут виникає віртуальна економіка 

взаємопов’язаних машин, програмного забезпечення та процесів, де фізичні 

дії можуть виконуватися в цифровому вигляді.  

Третій етап почався у 2010 році, що характеризується появою дешевих 

датчиків, які об’єднані в безпровідні мережі, які дають нові можливості в 

розвитку моніторингових систем. В результаті, за останні сім років став 
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помітний розвиток методів інтелектуальних алгоритмів розпізнавання 

образів та обробки вербальної інформації.  

Ми знаходимося на четвертому етапі, який розпочався десь у 2015 році. 

Він ознаменований появою та розвитком штучного інтелекту, який дозволив 

не тільки аналізувати масиви даних, але і виконувати «людські» функції за 

допомогою роботів, які можуть навчатися на основі минулого досвіду.  

Цей етап повністю належить дизайнерам - творцям нових вражень і 

можливостей. Продакт-оунери ведуть роботу мікрокоманд і створюють 

величезну кількість нових рішень на основі даних. 

Завдання етапу: постійно взаємодіяти з клієнтом і через систему даних 

впроваджувати нові рішення і функції для створення стійкої сервісної 

екосистеми. 

На цьому етапи розвитку цифрової трансформації не закінчуються, 

адже трансформація – це процес динамічний, постійно прискорюється. 

Помітна тенденція до збільшення «щільності» технологічних проривів з 

плином часу: якщо у минулому сторіччі між появою нових технологій 

складав 7-10 років, то у наш час період вимірюється місяцями. Все це 

свідчить про те, що цифрова трансформація бізнесу прискорює свій темп та 

розвивається нелінійно.  

Наприкінці 1980-х років лише 1% інформації у світі зберігався в 

цифровій формі. А в 2014 році частка досягла 99%. В 1990 р. послугами 

Інтернету користувалося лише 0,05% жителів Землі. В 2016 році це число 

перевищило половину населення планети. Широкий доступ до Інтернету, 

розвиток соціальних мереж сприяв тотальному доступу до даних та 

інформації. Більшість ринків стали віртуальними, бізнес-моделі почали 

будуватися на ідеях. 

Для більш коректного розуміння елементів, що беруть участь у 

цифровій трансформації, необхідно дати їм коротку характеристику. В табл. 
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2 представлена модель структурування елементів цифрової трансформації 

бізнесу.   

 

 

 

 

Таблиця 1.2 

Модель структурування елементів цифрової трансформації бізнесу 
 

Робота з клієнтами 

1. Більш детальне 
розуміння 
клієнтів 

2. Збільшення 
виручки від 
існуючих клієнтів 

3. Пошук нових 
точок взаємодії 
з клієнтами 

Операційний процес 

4. Автоматизація 
виробничих 
процесів 

5. Реалізація 
творчого 
потенціалу 
працівників 

6. Управління 
потужністю на 
основі аналізу 
Big Data 

Бізнес-модель 

7. Точкове 
запровадження 
нових технологій 

8. Впровадження 
нових цифрових 
бізнес-моделей 

9. Цифрова 
глобалізація 

 

Джерело: Звіт Массачусецького технологічного інституту: Digital 

Transformation: A Roadmap For Billion-Dollar Organizations, 2011 

Таблиця 1.3 

Перехід до нових бізнес моделей в умовах цифрової економіки 
 

 Класична бізнес-модель Цифрова бізнес-модель 

Стратегічне планування 
та аналіз даних 

Знаходження та аналіз 
трендів 

Виявлення трендів на 
основі Big Data та 
машинного навчання 

Виробництво Виробництво продукції Оптимізація 
виробництва у 
відповідності із 
попитом 

Зберігання Зберігання готової 
продукції 

Оптимізація залишків в 
режимі реального часу  
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Транспорт та логістика Планування, доставка та 
контроль для ефективної 
логістики 

Контроль доставки в 
режимі реального часу 
та прогнозування 
процесів 

Продаж Розповсюдження 
продукції через точки 
продажів 

Прямі продажі 
споживачам 

Цифрова економіка набирає обертів зі зростанням ринку електронної 

комерції. Netpeak підрахували, що доля e-commerce у загальному обсязі 

світової торгівлі виросла з 4% у 2008 році до 9,3% у 2016-му [13, c. 15]. 

У 2019 році, згідно даних Statista, сумарні доходи ecommerce-рітейлу у 

світі досягли 3,5 трлн дол., а в 2022 році будуть перевищувати 6,5 трлн дол.. 

При цьому більша частина припадає на сегмент В2В (від бізнесу до бізнесу). 

Конференція ООН по торгівлі та розвитку повідомляє, що у 2017 році 88% 

угод уклали саме В2В-компанії [14, c. 361].  

 Компанії об’єднують дані про закупівлі клієнтів для забезпечення 

більш персоналізованих продаж та обслуговування клієнтів або навіть 

пропонують індивідуальні пакети продуктів. Наприклад, рітейлер «Сільпо» 

аналізує покупки клієнтів на основі персональних бонусних карт та пропонує 

персональні знижки при повторному візиті в магазин. Автоматизація 

дозволяє компаніям переорієнтуватися на рішення стратегічних задач за 

рахунок надання великих об’ємів актуальної інформації. Крім того, 

автоматизація підвищує рівень безпеки на підприємстві за рахунок повного 

або часткового виключення людського фактору. Дані про клієнтів 

перетворюються в основний актив цифрових компаній, а доступ до великих 

їх масивів підвищує оцінку ринкової вартості. Актуальним трендом є 

розвиток платформ відкритих даних (open data), що стимулює виникнення та 

розповсюдження інноваційних бізнес-моделей в економіці. У фінансовій 

сфері втіленням цієї концепції є система Open Banking, що передбачає 

надання третім сторонам можливості аналізувати або використовувати дані, 

інтегрувати різні додатки та сервіси, тим самим підвищуючи якість 

клієнтського обслуговування.  
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Головний параметр конкурентоспроможності нових бізнес-моделей – 

швидкість виходу нового продукту на ринок (time-to-market). Сучасні 

підходи до розробки і виробництва на базі передових виробничих технологій 

дозволяються скоротити час виходу продукту на ринок та використати 

ітераційний підхід до оновлень та покращень, адаптуючись під потреби 

клієнтів, які змінюються завдяки простоті зміни постачальників та тестуванні 

нових концепцій та товарів. Наприклад, компанія Tesla запускає нові опції та 

виправляє претензії в режимі реального часу, а Facebook тестує та запускає 

оновлення для окремих груп користувачів двічі на день і т.д..  

Розповсюдження технологій Інтернету речей, великих даних, штучного 

інтелекту та машинного навчання і інших цифрових технологій призвели до 

розвитку наступних категорій бізнес-моделей: 

- цифрові платформи, що забезпечують пряму взаємодію учасників; 

- «як сервіс» - сервісні бізнес-моделі, що засновані на використанні 

ресурсів замість володінні ними (серед них Software-as-a-Service 

(SaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) та ін.); 

- бізнес-моделі, в основі ціноутворення яких лежить досягнення 

результатів (outcome based models) та ефекту для клієнта, в тому 

числі на основі споживання комплексних продуктів та послуг; 

- краудсорсингові моделі, що базуються на залученні зовнішніх 

ресурсів для реалізації бізнес-процесів; 

- бізнес-моделі, що засновані на монетизації персональних даних 

клієнтів, коли безкоштовні для користувачів сервіси продають їх 

дані на інших споживацьких сегментах.  

Ми стоїмо на порозі Четвертої промислової революції. Відмінність 

новітніх систем управління цієї епохи  можна назвати кількісним. Сенсорна 

революція, що почалася з датчиків RFID, комп'ютерні мережі, збір і 

накопичення медійних даних і інші технології надали можливість системам 

управління отримувати практично будь-які відомості про навколишній світ. 

Даних стало так багато, що їх стали називати Великими. 
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Компоненти «Індустрії 4.0»: 

- Елементи Інтернету речей; 

- Штучний інтелект, машинне навчання і робототехніка; 

- Хмарні обчислення; 

- Big Data (технологій збору, обробки та зберігання структурованих та 

неструктурованих масивів інформації, що характеризується значним 

обсягом і великою швидкістю змін); 

- Аддитивні технології (технології пошарового створення тривимірних 

об’єктів на основі їх цифрових моделей («двійників»), що дозволяє 

виготовляти вироби складних геометричних форм; 

- Технології розподіленого реєстру або блокчейн (алгоритми та 

протоколи децентралізованого зберігання та обробки трансакцій, 

структурованих у вигляді послідовності пов’язаних блоків без 

можливості їх подальшої зміни; 

- Кібербезпека; 

- Інтеграційна система; 

- Моделювання; 

- Доповнена реальність. 

З концепцією «Індустрія 4.0» тісно пов’язане поняття «розумне 

підприємство». Управління такими заводами здійснюється онлайн, що 

дозволяє централізовано координувати всі процеси і автоматично 

контролювати їх в режимі реального часу. Згідно цієї концепції люди 

повинні займатися більш творчими завданнями і генерувати нові ідеї для 

створення «розумного» виробництва.  

Значиму роль в переході до цифрового виробництва відіграє 

розповсюдження технологій Інтернету речей і використання отриманих с 

IoT-пристроїв даних для прийняття (покращення) автоматизованих рішень і 

оптимізації промислового виробництва. Економічний ефект від 

запровадження технологій індустріального Інтернету речей до у світі може у 

2025 році становити порядку 1,2-3,7 трлн доларів [15, c. 120]. 
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На графіку можна побачити як стрімко зростає кількість пристроїв, 

підключених до інтернету з роками. Графік є доказом того, що тривалість 

кожного етапу розвитку цифрових технологій зменшується і розвиток 

відбувається все більш стрімко.  

 

Рис. 1.1. Кількість пристроїв, підключених до мережі Інтернет 

 

Технологія «цифрових двійників», що поєднує в собі промисловий 

Інтернет речей та цифрове моделювання, в розвинутих країнах активно 

запроваджується на усіх стадіях життєвого циклу продукції – від розробки 

до експлуатації. До 2021 року приблизно половина великих промислових 

компаній у світі буде використовувати цю технологію. Впровадження 

«цифрових двійників» для моделювання і оцінки різних сценаріїв 

дозволяє скоротити кількість відмов обладнання в середньому на 30% [16, 

c. 36]. 

Зниження вартості технологічних рішень за останнє десятиріччя 

стало значним стимулом для широкого проникнення цифрових 

технологій. Вартість сенсорів, що є одним із найбільш значимих 

компонентів систем Інтернету речей, демонструвала стабільне зменшення 

з 0,95 дол. в 2008 році до 0,44 дол. в 2018 році. Вартість промислових 
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роботів також скоротилася вдвоє. Для ряду таких цифрових технологій як 

штучний інтелект, Big Data та ін. значимим драйвером розвитку стає 

зниження вартості зберігання інформації: в середньому с 0,12 дол. за 1 Гб 

в 2009 році до 0,028 дол. [17, c. 201]. 

Що є якісним стрибком, який повинна зробити цифрова 

трансформація? Відповідь на найсуттєвішу і небезпечнішу зміну середовища 

– зміну характеру і умов конкуренції. Повсюдна цифровізація загострює 

конкуренцію як ніколи раніше. Сьогодні сайти-агрегатори і електронні 

торгівельні майданчики типу eBay, Amazon і AliBaba дають можливість 

зручно і швидко порівняти мільйони схожих пропозицій по всьому світу і 

обрати найбільш функціональний та дешевий товар. Розвинута логістика за 

декілька днів (або навіть годин) робить товари з Китаю та Бразилії такими ж 

доступними, як товари в магазині біля дому.  

Під впливом цифровізації змінився рівень очікувань клієнта і його 

роль. Сьогодні клієнти порівнюють якість обслуговування банків та 

традиційних компаній з пропозиціями від ведучих цифрових гігантів, таких 

як Facebook, Uber і Netflix. Щоб відповідати очікуванням, компаніям 

доводиться об’єднуватися для створення спільних платформ і формування 

комплексних пропозицій, об’єднувати свої знання про клієнта, вчитися 

аналізувати його дані, краще розуміти, прогнозувати поведінку та потреби. В 

той самий час клієнт перестав бути пасивним об’єктом: сьогодні споживачі 

мають можливість донести до виробника і до мільйонів інших клієнтів своє 

враження про придбаний товар або послугу, сприяючи розвитку та 

розповсюдженню самого товару, або вбиваючи його. 

В умовах нової конкуренції всім виробникам необхідно навчитися 

продавати, але не товари, як це було раніше, а екосистему сервісів, в якій 

вони функціонують. Для того щоб ці екосистеми дійсно працювали, 

приносили прибуток виробникам і додавали цінність для споживачів, 

необхідна цифрова трансформація:  

- Виробництва; 
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- Способів взаємодії з клієнтами та партнерами;  

- Товару.  

Третя компонента – цифровізований товар – це найбільш очевидний 

пункт з наведеного вище списку. Будь-який товар можна поліпшити з точки 

зору цифровізації. Окрім збільшення функціональності виробу, 

першочергову важливість мають такі аспекти, як збір доступної інформації 

про інтенсивність і характер використання товару і здатність товару до 

самодіагностики.  

Саме ці дані є найбільш важливими з точки зору побудови екосистеми 

сервісів, яка і реалізує нові способи взаємодії з клієнтами та партнерами. Ці 

дані дозволять спочатку аналізувати і розуміти потреби клієнта, а як наслідок 

запропонувати йому саме той товар або сервіс, про який він мріє (навіть 

якщо він ще сам не усвідомив цю потребу).  

Для побудови якісної екосистеми важливо домогтися максимальної 

інтегрованості всіх її компонент і дотримуватись найвищий рівень якості 

взаємодії через усі доступні канали (омнікальність). 

В 2016 році Японія поділилася зі світом великим планом суспільних 

перетворень – концепцією «Суспільство 5.0». І якщо німецька Індустрія 4.0 – 

це свого роду «розумний бізнес», то Суспільство 5.0 – це «суперрозумне 

суспільство».  

Програма направлена на цифровізацію на всіх рівнях японського 

суспільства і цифрову трансформацію самого суспільства. Важливу роль в 

розвитку концепції грають інтернет речей, штучний інтелект, VR/AR, Big 

Data (аналітика) і т.д.. Тим не менш, мова йде не тільки про технології в 

житті людей. В концепції описані проблеми, з якими стикається Японія 

(старіння населення, стихійні лиха, забруднення оточуючого середовища), які 

актуальні і для інших країн.  

Ціллю трансформації державного управління є створення цифрової 

влади. В сфері державного управління розвиваються принципи «гнучкого 

управління» (agile), яке передбачає постійне використання механізмів 
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зворотного зв’язку протягом усього терміну реалізації заходів та програм. У 

Великобританії у 2014 році була прийнята цифрова стратегія, що базувалася 

на концепції «цифровізація за замовчуванням», і створений стандарт надання 

цифрових послуг. Перехід до цієї концепції, за оцінками влади 

Великобританії, дозволяє щорічно зекономити до 1,8 млрд фунтів.  

Цифровізація у Європі визначається окремим документом, так званою 

діджитал аджендою. За останніми даними всі країни ЄС покращили свої 

цифрові показники. Фінляндія, Швеція, Нідерланди і Данія набрали найвищі 

рейтинги в DESI 2019 – індексі цифрової економіка та суспільства – і є 

одними зі світових лідерів у сфері цифровізації.  

Справжньою «цифровою» країною є Естонія. Майже головним 

елементом цифрової системи, що об’єднує державу та громадянина є 

цифрова карта, завдяки якій кожен естонець отримує з ноутбука або 

смартфону доступ до всіх без винятку державних послуг. 99% державно-

адміністративних послуг  надаються в Естонії онлайн. Державна програма  e-

Estonia перевела в онлайн-формат голосування, охорону здоров я, банкінг і 

навіть міграційну політику. Економічний ефект від цього колосальний – 

економія державних витрат обсягом в 2% від ВВП [19, c. 59].  

У табл. 1.4 представлений ефект від цифрової трансформації 

державного управління у вигляді прибавки до ВВП для розвинених країн, 

країн, які розвиваються та десятці країн-лідерів. Як ми можемо побачити, в 

слабо розвинутих країнах відсоткове співвідношення вище.  

Таблиця 1.4  
 Прибавка до ВВП у 

2020 році 
Прибавка до ВВП 
щорічно в період 2015-
2020 рр  

В розвинених країнах 1,80% 0,25% 

В країнах, що 
розвиваються  

3,40% 0,50% 

В десятці країн-лідерів 2,30% 0,32% 
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У світі проходить масштабна цифровізація всіх галузей економіки. 

Україна ж поки трохи відстає в цьому плані від своїх західних партнерів, 

хоча і докладає максимум зусиль, щоб бути ближче до передових країн. Саме 

цифрова економіка є драйвером до поліпшення соціально-економічного 

життя суспільства. У цьому контексті слід розуміти, чим саме може бути 

цікава Україна зовнішньому світу і на чому їй слід зосередити свою увагу, 

щоб досягти бажаного. Зараз відбувається торгова війна між Китаєм і США, 

де останні почали закривати і переносити свої заводи і потужності з 

Піднебесної в інші країни. Тому нам слід працювати над власними 

виробничими потужностями, щоб бути цікавими світу. 

Крім цього, не дивлячись на всі інновації, технології та стрімке 

збільшення населення на планеті, людство ще не зробило ніяких відкриттів в 

напрямку відмови від споживання продовольчих товарів. Тому у цьому 

контексті Україні як аграрній країні слід зробити на цьому акцент. 

 

1.2. Бізнес-модель як елемент цифрової трансформації економіки 

 

         Термін «бізнес-модель» є відносно новим, проте інтерес до нього 

зростає з кожним роком. Дане визначення можна розглядати як сукупність 

двох окремих термінів «бізнес», що означає ведення діяльності з метою 

отримання прибутку, а також «модель», що в загальному сенсі розуміється 

під певним описом об’єкту в абстрактній формі, відмінною від його 

реального існування. Різні експерти і вчені по-своєму інтерпретують 

значення цих термінів і однозначного тлумачення у бізнес-моделі не існує.  

Нижче представлені декілька визначень відомих діячів в галузі вивчення 

бізнес-моделювання: 

        Бізнес-модель представляє собою «архітектуру продуктових, сервісних і 

інформаційних потоків, що включає опис різних учасників бізнесу та їх ролі; 

опис потенційних вигод для різних учасників бізнесу; опис джерел 

отримання доходів»[1].  
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        Бізнес-модель «складається з чотирьох взаємопов’язаних елементів, які 

сумісно створюють і доставляють цінність». Елементами є запропонована 

споживачам цінність, формула отримання прибутку, ключові ресурси, 

ключові процеси[2]. 

         Бізнес-модель – це сукупність пов’язаних та інтегрованих модулей, що 

описують і відображають внутрішнє та зовнішнє середовище в компанії в 

рамках єдиної системи[3]. 

         Ці терміни можна згрупувати за двома напрямками, які мають 

безпосереднє відношення до підходу визначення поняття бізнес-модель: 

1. Підхід, орієнтований на бізнес-процеси та ролі (направлений на 

внутрішні процеси підприємства).  

2. Підхід, орієнтований на клієнта та створювану цінність (направлений 

на зовнішнє оточення підприємства).  

        Якщо у минулому сторіччі робили акцент на виробництві, ефективність 

внутрішніх бізнес-процесів організації, ефективність персоналу, то вже 

починаючи з 2000-х років орієнтиром стає клієнт, його цінності, переваги. Ця 

зміна орієнтирів прослідковується в підходах до визначення поняття бізнес-

модель, так як і в самих підходах по будови цих бізнес-моделей [3, c. 56][24, 

c. 307] 

        З наведених визначень сутності бізнес-моделі можна помітити, що набір 

ознак, які складають зміст цього терміну, може бути доволі широким. У той 

же час усі дослідники виділяють ключові елементи бізнес-моделі, які 

характерні для будь-якого підприємства та визначають її основний зміст[4]: 

- цінність для зовнішніх клієнтів, яку пропонує компанія на основі своїх 

продуктів та послуг; 

- система створення цієї цінності, яка включає постачальників та 

цільових клієнтів, а також ланцюжки створення цінності; 

- активи, які підприємство використовує для створення цінності; 

- фінансову модель підприємства, що визначає структуру її витрат і 

способи отримання прибутку.  



25 

 

 

Бізнес-модель передбачає проектування інфраструктури, необхідної 

для просування продукту або послуги на ринок так, щоб це було просто і 

зручно для покупця, і водночас забезпечувало прибуток для фірми. Важливо 

правильно побудувавши цю інфраструктуру, яка може бути не лише в межах 

даного підприємства, а й включати співробітництво з іншими фірмами, які 

тим чи іншим способом доповнюють ланцюжок створення цінності.  

Для успіху бізнес-моделі важливо чітко виділити цільових споживачів, 

для яких важлива саме така цінність товару, яку пропонує підприємство, і 

технологію роботи з ними, яка охоплює канали постачання товару і 

управління відносинами з покупцями. Від того, наскільки правильно буде 

побудовано технологію роботи із споживачами, буде залежати їх лояльність 

до підприємства та розширення їх кола.  

Принципи, покладені в основу побудови бізнес-моделі, мають 

забезпечувати отримання надприбутку на цільових ринках. Лише тоді можна 

вважати бізнес-модель успішною. Тому важливо сформувати ефективну 

технологію управління фінансами – починаючи від обгрунтування структури 

витрат, які буде нести фірма, працюючи за обраною бізнес-моделлю, і до 

виявлення усіх джерел доходів (у вигляді грошових потоків), які будуть 

формувати загальні доходи.  

Бізнес-модель доволі часто ототожнюють із стратегією, помилково 

підміняючи одне поняття з іншим, або включаючи стратегію як один із 

компонентів до складу бізнес-моделі. Це викликано тим, що бізнес-модель  

тісно пов’язана із стратегією [5, c. 42]. 

Школа бізнесу Джаджа зацікавилась питанням створення інноваційної 

бізнес-моделі, яка наряду з впровадженням нових технологій буде здатна 

трансформувати галузь [6, c. 89]. Вчені провели всебічний аналіз 40 

компаній, що запускають нові моделі в різних галузях. В деяких з них 

вийшло змінити ринок, а інші це не змогли. В результаті дослідження 

виявили шість загальних рис, що притаманні щасливчикам. Жодна компанія 
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не має всі шість, але чим більше у бізнес-моделі таких ознак, тим вищі її 

шанси вдосконалити ринок.  

1. Персоналізація продуктів та послуг. Нові моделі часто адаптують 

продукти або послуги до індивідуальних та конкретних вимог клієнтів 

краще, ніж домінуючі. А відповідати на ці процеси за вигідними 

цінами компаніям допомагають технології.  

2. Замкнутий цикл. У багатьох моделях на зміну лінійному процесу 

(виготовлення, споживання та ліквідація продукції) приходить 

замкнутий цикл, що передбачає переробку використаних продуктів. Це 

скорочує загальні витрати на ресурси.  

3. Сумісне використання активів. Деякі інновації капіталізуються на 

тому, що допомагають використовувати активи сумісно: завдяки 

Airbnb домовласники здають приміщення туристам, а за допомогою 

Uber володарі авто заробляють на особистих машинах. Як правило, за 

підтримки двосторонньої онлайн-площадки власник житла отримує 

гроші за кімнату, а турист економить на проживанні. Бар’єри входу в 

бізнес нижчі порівняно з традиційним ринком, адже раніше потрібно 

було мати активи, а тепер достатньо стати посередником між 

володарями.  

4. Оплата по факту. Ряд моделей передбачає, що клієнт оплачує лише 

фактично використанні продукти та послуги. Від цього виграє і 

споживач – оскільки платить лише за отриману цінність, і компанія – 

тому що така схема приваблює нових клієнтів.  

5. Екосистема співпраці. Багато інновацій стають успішними завдяки 

тому, що нові технології спрощують співпрацю з партнерами за 

ланцюгом поставок, дозволяючи більш точно керувати ризиками та 

знижувати витрати.  

6. Гнучка і адаптивна організація. В деяких випадках технології 

дозволяють перейти до традиційних ієрархічних моделей прийняття 

рішень до нових, які краще враховують специфіку ринку і легко 
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адаптуються до змін. При цьому компанія економить гроші, а клієнт 

отримує більш вигідні пропозиції [7, c. 97]. 

Успішною буде бізнес-модель, яка базуватиметься на інноваціях – 

починаючи від ідеї нової споживчої цінності, способу її відтворення і 

завершуючи новими підходами до роботи зі споживачами та партнерами для 

того щоб генерування доходів від продажу споживчої цінності відбувалося 

протягом тривалого часу і забезпечило фірмі швидке зростання. Залежно від 

того, наскільки довго інновації можуть забезпечувати більшу споживчу 

цінність товару чи послуги фірми порівняно з конкурентами, залежать 

стійкість бізнес-моделі і темпи зростання підприємства [8, c. 201]. 

Є кілька прикладів нових бізнес-моделей. Серед них модель сумісного 

споживання (sharing economy) – це Uber, Airbnb, будь-які краудфандингові 

платформи, моделі маркетплейс та агрегатор – починаючи від Amazon і 

Rozetka, закінчуючи Aviasales та Hotlines.  

Модель сумісного споживання – це економічна модель інтернет-

посередника, заснована на сумісному використанні, обміні, продажів або 

здачі в оренду продукту або послуги, що надає доступ без отримання прав 

власності.  

 

Таблиця 1.5 

Типи бізнес-моделей сумісного споживання 

№ Коротка 
назва 

Опис Приклад  

1 Бізнес-
модель, що 
заснована на 
натовпі та 
технологіях 

Цей тип бізнес-моделей 
заснований на наборі 
критичної маси 
користувачів і 
використанні високих 
технологій, таких як аналіз 
Big Data. Даний тип 
найбільш 
розповсюджений, так як 

Airbnb – сервіс для здачі 
будь-якої площі 
приватної нерухомості в 
оренду на будь-який 
термін. Основна 
монетизація за рахунок 
комісії. 
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саме він найвигідніший 
для венчурного 
фінансування.  

2 Бізнес-
модель 
сумісного 
споживання 

В основі бізнес-моделей 
цього типу є 
недовикористані ресурси, 
які користувачі 
використовують сумісно, 
здають в оренду, міняють 
або продають. Місія 
компаній з таким типом 
бізнес-моделі заснована на 
досягненні соціально-
екологічних результатів.  

BlaBlaCar – сервіс для 
пошуку попутників. 
Сервіс бере комісію с 
попутників, які платять 
за поїздку водію. 

Продовження табл. 1.5 

3 Бізнес-
модель, що 
заснована на 
оптимізації 
бізнес-
процесів 

 
 
 

Бізнес-моделі даного типу 
не мають на увазі 
взаємодію між 
користувачами. Вони 
оптимізують взаємодію 
між бізнесом та 
суспільством.  

Cargomatic – сервіс для 
агрегування попиту на 
грузові перевезення та 
пропозицію. Мета – 
знизити логістичні 
витрати за рахунок 
повної завантаженості 
грузового транспорту.  

4 Бізнес-
модель 
сумісного 
використання 
простору і 
часу 

Бізнес-моделі даного типу 
мають на увазі сумісне 
використання будь-якої 
інфраструктури для 
сумісного проведення 
часу. Ціллю подібною 
кооперації може бути 
робота, розваги, навчання і 
т.д.. Зазвичай дані бізнес-
моделі не мають на увазі 
використання високих 
технологій. 

TalantGarden – 
технологічна зона для 
сумісної творчості в 
сфері цифрових 
технологій. Забезпечує 
на своїй території 
інфраструктуру, 
навчання і інші 
компліментарні послуги 

5 Бізнес-
модель на 
основі 
технологій і 
сумісного 
управління 

Даний тип є найменш 
розповсюдженим. Він не 
має на увазі сумісне 
використання будь-якого 
ресурс а або послуги. 
Компанії, що 
використовують даний тип 

Kiva – сервіс для 
взаємного кредитування 
фізичних осіб. Задача 
сервісу – оптимізувати 
попит і пропозицію, 
забезпечити прозорість 
юридичних операцій і 
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бізнес-моделей, є 
технологічними 
посередниками в 
управлінні активами 
користувачів 

технологічно спростити 
процес взаємного 
кредитування 

Бізнес-модель маркетплейс передбачає продаж товарів та послуг, що не 

належать володарю сайту. При цьому власником маркетплейса 

забезпечується трафік і маркетингова підтримка для збільшення продажів 

компанії, розмістивши інформацію про свій товар у каталозі. Як правило, 

маркетплейс спеціалізується на певній ниші будь то логістика, організація 

весіль або торгівля товарами [10, c. 301] 

Монетизація зазвичай відбувається за рахунок комісії у вигляді 

відсотків від угоди, якщо платформа дає технічну можливість оформлення і 

оплати замовлення. За такою схемою працюють популярний сервіс 

бронювання житла Airbnb.com і служба таксі Uber.  

Можливі і інші варіанти монетизації, наприклад, платне розміщення 

повідомлення в каталозі. Багато маркетплейсів передбачають додаткові 

послуги за плату – публікація пропозиції на першій сторінці сайту, 

попадання товару в ТОП в каталозі і т.д. Якщо конкуренція на платформі 

велика, компанії готові платити більше, щоб опинитися на видному місці на 

сайті.  

 

1.3. Нові технології, що визначають цифрову трансформацію 

 

         Не дивлячись на те, що спеціалісти по-різному визначають сутність 

цифрової трансформації, всі пов’язують цю трансформацію приблизно з 

одним і тим самим набором технологій. В першу чергу, це так звані «чотири 

стовпи третьої платформи» - хмара, мобільність, соціальні мережі і «великі 

дані», а також цілий ряд інших, включаючи SDN/NFV, IoT, 3D-друк, 

безпілотний транспорт, «цифрових двійників». Очевидно, що для розуміння 
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суті терміну «цифрова трансформація» необхідно коротко зупинитися на 

описі даних технологій.  

         Хмарні технології з’явилися як відповідь на запити бізнесу в зменшенні 

термінів розгортки і масштабування ІТ і відкрили перед бізнесом цілий ряд 

можливостей. По-перше, модель хмарних сервісів – це можливість 

«дотягнутися» до нових швидкозростаючих ринків як географічно 

(можливість надавати сервіси віддаленим клієнтам в тих частинах планети, 

де є на них попит), так і з позицій більш повного охвату нових сегментів 

споживачів, таких як малий/середній бізнес, а також з точки зору виходу на 

нові швидкозростаючі вертикальні ринки.  

         Хмарна модель також є засобом зменшення ланцюга посередників: 

замість побудови інфраструктури, необхідності спілкування с десятками 

постачальників обладнання і ПЗ, інтеграторами і компаніями, що здійснюють 

підтримку інфраструктури, клієнту необхідно спілкуватися лише з 

провайдером хмарного сервісу. На практиці, звичайно, хмарних сервісів 

може виявитися декілька, і може знадобитися інтеграція хмарних сервісів від 

різних постачальників, але загальна тенденція до скорочення ланцюга 

постачальників очевидна. В свою чергу власник хмарної платформи, яка 

надає інструменти самообслуговування, може привести великий пул клієнтів 

з мінімальними витратами на обслуговування сервісу.  

Хмарні технології створили основу для розвитку інших технологій, таких як 

мобільність, соціальні мережі, «великі дані», які, в свою чергу, призвели до 

створення компаній з новими бізнес-моделями, таких як Uber, Netflix, Airbnb 

та інші, - що змінюють правила гри в своїх секторах економіки.  

         Згідно трактуванню IDC, під терміном «мобільність» (mobility) в 

контексті третьої платформи слід розуміти сукупність технологій, додатків та 

рішень, що реалізуються на базі портативних ПК, телефонів, смартфонів, 

планшетів за допомогою мобільних додатків, платформ їх розробки, а також 

систем управління корпоративною мобільністю і сервісів рівня підприємства.  
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         Кількість активних SIM-карт в світі все ж більше, ніж людей на планеті 

Земля, і людство тепер покладається на безпровідний зв'язок як на фундамент 

не лише комунікаціях, але і просто існування в світі. Сучасний користувач 

смартфону звертається до свого приладу приблизно кожні п’ять хвилин – 

читає текст, спілкується в соціальних мережах, робить мобільні платежі, 

керує банківськими рахунками, вирішує робочі задачі за допомогою різних 

персональних та корпоративних додатків, шукає розташування потрібних 

об’єктів і так далі.  

         Мережі першого покоління (1G) з’явилися в кінці 1970-х-початку 1980-

х років, були повністю аналоговими та дозволяли здійснювати лише 

передачу голосу.  

         В 1990-х з’явилися мережі другого покоління. Ці системи відрізнялися 

від попереднього покоління тим, що вони перейшли на цифрову передачу 

замість аналогової, відрізнялися більшою захищеністю та покращеною 

якістю звуку, меншим споживанням енергії акумулятору.  

         Стандарти мереж третього покоління (3G) були розроблені і почали 

впроваджуватися в 1998 році. Мережі 3G засновувалися на використанні 

більш високих полос частот.  

         Стандарт 4G дозволив збільшити швидкість мобільної передачі даних, 

знизити час затримки, яке особливо важливе для сегменту B2B, тому 

з’явилася можливість застосовувати цю технологію для бізнесу, наприклад, в 

банківських додатках.  

         Стандарт 5G орієнтований на подальший розвиток концепції розподілу 

базової станції. Технологія 5G має три основних переваги, які визначають 

нову сукупність доступних сервісів. Це вдосконалений мобільний 

широкополосний зв’язок, масивні міжмашинні комунікації і надійний зв’язок 

з низькою затримкою.  

         На базі даних технологій будуть реалізовані багаточисельні сервіси, такі 

як рішення з використанням доповненої реальності, безпілотні автомобілі, 

сервіси в галузі електронної медицини і так далі.  
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         В завершення можна привести наступний приклад, що показує 

еволюцію передачі даних за останні два десятиріччя. Для того, щоб скачати 

відеоролик обсягом 800 Мбайт в 1997 році в мережі GPRS (при доступній 

швидкості в 50 Кбит/с), потрібно було би більше 36 годин, в 2001 році в 

мережі 3G (на швидкості 384 Кбит/с) для цього потрібно було би близько 5 

годин, в 2009 році в мережі четвертого покоління (на швидкості 150 Мбит/с) 

потрібно було б 43 секунди, а в 2020 році в мережі 5G (при швидкості 6400 

Мбит/с) такий віодефрагмент можна скачати всього за одну секунду.  

         В сучасних сервісах по замовленню таксі, таких як Uber, 

використовується рішення, яке обробляє величезну кількість замовлень, 

здійснює оптимізацію маршрутів, відстежує задоволеність клієнтів.  

Використання прогнозної аналітики на основі Big Data в маркетингу дозволяє 

оптимізувати бюджети і взаємовідносини з клієнтами, оцінювати успішність 

рекламних кампаній, визначати цільові групи, використовуючи сотні 

параметрів, які характеризують покупців.  

         В страхуванні обробка мільйонів транзакцій всіх клієнтів компанії 

дозволяє виявити риси поведінки шахраїв і уникнути пошкодження.  

 

Рис. 1.2. Структура ринку Big Data аналітики у 2019 році 

Джерело: компанія IDC (International Data Corporation) 

Структура ринку Big Data аналітики в 2019 році 

Інше Банки  Дискретне виробництво  Процесне виробництво  Уряд  Професійні послуги  



33 

 

 

       

З одного боку, розвиток Data science і використання Big Data повинні 

принести користь усім учасникам ринку, зокрема, консалтинговим 

аналітичним фірмам. З іншого боку, в довгостроковій перспективі нові 

інструменти аналітики можуть бути загрозою для консалтингових компаній, 

якщо їх клієнти адаптуються до нового інструментарію швидше, ніж 

провайдери ринкової аналітики.  

         Компанії з різних індустрій стають більш орієнтованими на потужні 

системи аналізу даних. Вже сьогодні в деяких компаніях рівень володіння 

аналітичним інструментом перевищує рівень самих аналітичних компаній.  

         Отже, ринок буде розвиватися в умовах переходу від технологій пошуку 

інформацію до виявлення закономірностей в даних, фокус і крупні інвестиції 

будуть направлені на аналітику даних в реальному часі, отримають 

розповсюдження Q&A-системи, буде продовжуватися «консьюмеризація» 

технологій Big Data, буде з’являтися все більше сервісів «Big Data з хмари», 

отримає розвиток напрям «Data-as-a-Service». Нестача аналітиків Big Data і 

ІТ-спеціалістів буде стимулювати впровадження програмно-апаратних 

комплексів і рішень «під ключ», при цьому значення консалтингових сервісів 

при побудові рішень Big Data буде лише зростати.  

         Згідно визначенню аналітичної компанії Gartner, Internet of Things (IoT, 

«Інтернет речей») – це мережа фізичних об’єктів, які містять вбудовану 

технологію для комунікацій і сенсори для сприйняття внутрішнього стану 

цих об’єктів або стану зовнішнього середовища. Крім того, вони мають 

здатність захоплювати, аналізувати і передавати (приймати дані) від інших 

систем.  

         Говорячи про структуру ринку IoT, корисно звернутися до прогнозних 

даних McKinsey на 2025 рік (табл. 1.6).  

 

Таблиця 1.6 

Структуру ринку IoT до 2025 року 
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  $ млрд 
песимістична 
оцінка 

$ млрд 
оптимістична 
оцінка 

Моніторинг 
фізичного стану 
людини 

Моніторинг фізичного 
стану, моніторинг і 
управління, 
покращення здоров’я 
громадян 

170 1590 

Розумний дім Управління 
енерговитратами, 
створення пристроїв 
розумного будинку 

200 350 

Продовження табл. 1.6 
Роздрібна 
торгівля  

Оптимізація 
компоновки, 
автоматизація 
контролю і оплати 
товарів, 
персоналізований 
маркетинг всередині 
магазину, автоматизація 
контролю товарних 
знаків 

410 1160 

Офіси  Моніторинг 
працівників. 
Використання 
доповненої реальності 
для навчання 
працівників, створення 
систем безпеки в офісі  

70 150 

Фабрики/заводи  Автоматизація 
операційної діяльності, 
прогностичне технічне 
обслуговування, 
автоматизація 
інвентаризації та 
техніки безпеки  

1210 3700 

Виробничі 
дільниці  

Автоматизація 
операційної діяльності, 
науково-дослідницька 
діяльність, 
автоматизація 

160 930 
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підтримки ремонту та 
обладнання  

Транспорт  Технічне 
обслуговування на 
основі моніторингу 
стану автомобіля, 
індивідуальна 
страховка на основі 
моніторингу  

210 740 

Розумні міста  Суспільна безпека і 
здоров’я, контроль 
дорожно-транспортного 
завантаження, 
управління ресурсами  

930 1660 

Віддалені 
об’єкти 

Моніторинг віддалених 
об’єктів  

560 850 

 

         Як ми можемо побачити, на першому місці по фінансовим вкладенням 

знаходиться промислова автоматизація. За допомогою IoT-рішень 

реалізується автоматизація операційною діяльністю, управління виробничим 

обладнанням, моніторинг за станом різного обладнання з ціллю 

прогнозування його зносу і визначення часу ремонту і відновлення. Часто 

рішення для промислових підприємств позначають терміном IIoT – Industrial 

Internet of Things (IoT-рішення, що дозволяє промислових підприємствам 

забезпечувати підтримку виробничих і бізнес-рішень).  

         Поняття IIoT охоплює як окремі рішення, - такі, як автоматизація 

ланцюгів поставки, моніторинг запасів на складах, планування 

профілактичного ремонту обладнання, так і комплексні рішення, які 

дозволяють з’єднувати в єдину мережу датчики, що контролюють 

виробничий процес на всіх етапах, і дають можливість істотно оптимізувати 

виробничий процес і збільшити ефективність підприємства.  

         На виробничих і будівельних майданчиках IoT-рішення дають 

можливість вести перевірку роботи різного обладнання – перевіряти 

споживання пального будівельною технікою, час простою, робочий режим 

обладнання, відстежувати місце знаходження обладнання в будь-який 
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момент часу, перевіряти наявність тієї чи іншої техніки на будівельному 

майданчику і так далі.  

          Яскравими прикладами нових виробничих технологій на підприємствах 

є 3D-друк і технології цифрових двійників. 3D-друк відкриває нові 

можливості перед виробництвом. Якщо раніше виготовлення деталі складної 

форми потребувало цілого парку обробляючих станків, то нині для 

виготовлення такого виробу може бути достатньо 3D-принтеру. Сьогодні 

можна створити 3D-модель і направити її у друк, причому відправити модель 

по інтернету і отримати готовий виріб від провайдеру онлайнового сервісу.  

         В основі 3D-друку лежить принцип послойного створення твердого 

об’єкту будь-якої форми, з використанням різних технологій і матеріалів. 

Оскільки виріб отримують шляхом додавання матеріалу, а не видаленням 

«зайвого», такі методи отримання фізичних об’єктів називають 

«аддитивним» виробництвом. Виріб формується послойно в 3D-принтері, 

який для друку використовує дані цифрової моделі об’єкту.  

         Процес розробки 3D-принтерів продовжується, технологія стає все 

більш доступною: ціна на такі принтери за останні п’ять років істотно 

зменшилася. Інструменти тривимірного моделювання дозволяють в 

лабораторних і домашніх умовах будувати складні моделі для друку різних 

виробів. Розвиток технології сприятиме створенню різних виробів на 

замовлення. 3D друк дозволить зекономити на логістиці і оптимізації 

складських приміщень, сприятиме представленню більш широкого 

асортименту товарів. Виникне новий ринок медичних послуг по заміні 

органів на «надруковані» з власних клітин пацієнта.  

         На перетині декількох цифрових технологій з’являються нові рішення. 

Яскравим прикладом є концепція цифрових двійників (Digital Twins), яка 

суміщає технології автоматизованого проектування, моделювання фізичних 

процесів, хмарних обчислень, інтернету речей, штучного інтелекту, 

машинного навчання і нарощує спектр використовуваних цифрових 

технологій.  
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         Використання цифрових моделей виробничими компаніями для випуску 

нового виробу відомо давно. В більшості випадків після створення виробу 

віртуальну модель відправляли в архів. В концепції цифрового двійника 

віртуальна модель не відкидається після створення матеріального об’єкту, а 

використовується разом із фізичним протягом всього життєвого циклу: на 

етапі тестування, доробки, експлуатації та утилізації. Фізичний об’єкт 

використовує датчики, які збирають дані про стану об’єкту в реальному часі, 

ці дані відправляються цифровому двійнику; на базі отриманих даних 

уточняється цифрова модель, яка, в свою чергу, дає рекомендації по 

оптимізації режиму експлуатації та обслуговуванню реального об’єкту.  

         Цифрові двійники можна розділити на три типи: цифрові двійники-

прототипи, цифрові двійники-екземпляри і агреговані двійники.  

         Цифровий двійник-прототип описує фізичний об’єкт, прототипом якого 

він є, і містить інформацію, необхідну для опису і створення фізичної версії 

об’єкту. Ця інформація включає вимоги до виробництва, анотовану 

тривимірну модель, специфікацію на матеріали, процеси, послуги та 

утилізацію.  

         Двійники-екземпляри описують конкретний фізичний об’єкт, з яким 

двійник залишається пов’язаним протягом всього терміну служби. Двійник 

цього типу містить 3D-модель з загальними розмірами і допусками, 

специфікацію на матеріали, в якій перераховані поточні і минулі компоненти, 

специфікацію на процеси з перерахуванням операцій, а також результати 

будь-яких тестів на об’єкті, записи про сервісне обслуговування, включаючи 

заміну компонентів, операційні показники, результати тестів і змін, отримані 

від датчиків, поточні та прогнозовані значення параметрів моніторингу.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 
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Під впливом цифровізації змінився рівень очікувань клієнта і його 

роль. Сьогодні клієнти порівнюють якість обслуговування банків та 

традиційних компаній з пропозиціями від ведучих цифрових гігантів, таких 

як Facebook, Uber і Netflix. Щоб відповідати очікуванням, компаніям 

доводиться об’єднуватися для створення спільних платформ і формування 

комплексних пропозицій, об’єднувати свої знання про клієнта, вчитися 

аналізувати його дані, краще розуміти, прогнозувати поведінку та потреби. В 

той самий час клієнт перестав бути пасивним об’єктом: сьогодні споживачі 

мають можливість донести до виробника і до мільйонів інших клієнтів своє 

враження про придбаний товар або послугу, сприяючи розвитку та 

розповсюдженню самого товару, або вбиваючи його. 

В умовах нової конкуренції всім виробникам необхідно навчитися 

продавати, але не товари, як це було раніше, а екосистему сервісів, в якій 

вони функціонують. Для того щоб ці екосистеми дійсно працювали, 

приносили прибуток виробникам і додавали цінність для споживачів, 

необхідна цифрова трансформація:  

- Виробництва; 

- Способів взаємодії з клієнтами та партнерами;  

- Товару.  

Не дивлячись на те, що спеціалісти по-різному визначають сутність 

цифрової трансформації, всі пов’язують цю трансформацію приблизно з 

одним і тим самим набором технологій. В першу чергу, це так звані «чотири 

стовпи третьої платформи» - хмара, мобільність, соціальні мережі і «великі 

дані», а також цілий ряд інших, включаючи SDN/NFV, IoT, 3D-друк, 

безпілотний транспорт, «цифрових двійників». Очевидно, що для розуміння 

суті терміну «цифрова трансформація» необхідно коротко зупинитися на 

описі даних технологій.  

Отже, ринок буде розвиватися в умовах переходу від технологій 

пошуку інформацію до виявлення закономірностей в даних, фокус і крупні 

інвестиції будуть направлені на аналітику даних в реальному часі, отримають 
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розповсюдження Q&A-системи, буде продовжуватися «консьюмеризація» 

технологій Big Data, буде з’являтися все більше сервісів «Big Data з хмари», 

отримає розвиток напрям «Data-as-a-Service». Нестача аналітиків Big Data і 

ІТ-спеціалістів буде стимулювати впровадження програмно-апаратних 

комплексів і рішень «під ключ», при цьому значення консалтингових сервісів 

при побудові рішень Big Data буде лише зростати.  
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РОЗДІЛ 2  
АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-

МОДЕЛІ ПРАТ КФ ЛАГОДА ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

 

2.1. Загальна характеристика ПРАТ КФ Лагода 

 

Приватне акціонерне товариство «Кондитерська фабрика «Лагода» 

відоме на вітчизняному ринку борошняних кондитерських виробів та на  

ринку країн СНД з 1999 року як виробник печива та вафель під ТМ «Загора». 

На сьогоднішній день основні виробничі потужності підприємства 

розташовані в м. Кагарлик Київської області. 

 Місія підприємства: «Насичення ринку якісними борошняними 

кондитерськими виробами в достатньому асортименті».  

Основні сфери діяльності підприємства:  

- 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання.  

- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 

продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

- 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами 

 На початку свого існування підприємством виготовлялось 200 тонн 

виробів на рік, кількість працівників складала 82 особи. У результаті 

реконструкції через кілька років обсяг виробництва було збільшено до 700 

тон на рік. Кількість працівників станом на вересень 2020 року складала 927 

осіб, а обсяг виробництва основних видів продукції у натуральних 

показниках склав понад 3000 тон на рік.  

Загальна кількість кондитерських виробів, що випускаються ПрАТ 

«Кондитерська фабрика «Лагода», складає 82 найменування.  

Асортиментний портфель фабрики нараховує 22 асортиментні позиції у 

ваговому форматі і 16 марок у фасованому, він поділяється на такі групи: 
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- печиво цукрове (у глазурі/без); 

- печиво затяжне (у глазурі/без); 

- сандвіч (цукровий/затяжний) (у глазурі/без); 

- вафлі (у глазурі/без). 

Вся продукція фабрики сертифікована згідно обов'язковим нормам 

УкрСЕПРО. Продукти під торговою маркою «Загора» успішно реалізуються 

не тільки в Україні, але і експортуються до Росії, Білорусі, Казахстану та 

інших країн. 

Організаційна структура управління товариством затверджується 

Генеральним директором підприємства і на основі його пропозицій до неї 

вносяться зміни. 

Основними сильними сторонами підприємства є: широкий асортимент 

виробів; наявність власних брендів; унікальність деяких видів продукції; 

гнучкість цін; висока якість продукції; ефективна система контролю якості 

продукції; стабільний сегмент ринку; ефективна система мотивації 

персоналу; наявність власних оборотних коштів. 

До слабких сторін ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» відносяться: 

відсутність певної, чітко вираженої маркетингової стратегії; нестабільний 

фінансовий стан; низька автоматизація виробничих процесів; слабка 

інноваційна діяльність підприємства; відсутність системи професійного 

навчання персоналу. 

На ринку борошняних кондитерських виробів зростає рівень 

конкуренції, з’являються нові виробники, а також нові види продукції. 

Більшість факторів, що впливають на діяльність ПрАТ «Кондитерська 

фабрика «Лагода», викликають необхідність розширення асортименту 

продукції: підвищення попиту споживачів на нові види продукції; виведення 

на ринок нової продукції конкурентами; поява значної маси товарів-

замінників. 
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 Отже, відділу збуту та маркетингу необхідно проводити постійний 

моніторинг попиту на ринку та аналіз доцільності виробництва нових видів 

продукції у відповідності з потребами ринку. 

           На підприємстві розроблена і сертифікована міжнародна система 

HACCP ( «Аналіз ризиків і контроль критичних точок»), впроваджена 

система управління безпечністю харчових продуктів за міжнародною схемою 

- FSSC 22000. Дана система забезпечує контроль на всіх етапах виробництва, 

зберігання і реалізації нашої продукції. На особливу увагу заслуговує 

співпраця ПрАТ КФ «Лагода» з партнерами, завдяки яким, в Україні 

солодощі від ТМ «Загора» можна знайти в будь-якому регіоні - більше ніж в 

70% торгових точок. ПрАТ КФ «Лагода» поставляє кондитерські вироби в 

Білорусію, Румунію, Азербайджан, Ірак, Лівію, Грузію, Монголію, Ізраїль, 

Молдову і Придністров'я, а також в країни Балтії.   

Організація має лінійну структуру управління, яка представлена на рис. 

2.1.  

Технічний директор
 

Генеральний директор
 

Бухгалтерія 
 

Комерційний директор
 

Виробництво
 

Секретаріат
 

Відділ продаж 
 

Логістика
 

Менеджер по 
персоналу

 

Відділ закупок
 

Сервіс
 

Відділ АСУ
 

Відділ маркетингу
 

 

Рис. 2.1 Організаційна структура ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» 
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Таблиця 2.1  

Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ Склад витрат Відсоток від загальної 
вартості реалізованої 
продукції (у відсотках) 

1 Сировина і матеріали 63,42 

2 Витрати на оплату 
праці 

8,38 

3 Вартість придбаних 
послуг, прямо 
пов’язаних з 
виробництвом товарів, 
виконаних робіт, 
наданих послуг 

13,03 

4 Інші витрати 15,17 

 

Таблиця 2.2 

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

Основний 
вид 
продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої 
продукції 

у нат. 
формі 

у грош. 
формі 

у % 
до 
всієї 
проду
кції 

у нат. 
формі 

у грош. 
формі 

у % 
до 
всієї 
прод
укції 

Вафлі вагові 
в 
асортименті 

520,8 т 9567,5  17,7 536,6 т 12612,8 15,9 

Печиво 
вагове в 
асортименті 

1602,2 т 23534,4 43,7 1369,8 т 28524,5 35,9 

Печиво 
фасоване в 
асортименті  

1078,1 т 18164,4 33,7 1085,9 т 25475,9 32,1 

 

Розглянемо основні економічні показники діяльності підприємства. Їх 

аналіз за 2017-2019 роки здійснимо на основі даних бухгалтерської звітності 

підприємства, а саме «Звіту про фінансові результати».  
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Таблиця 2.3 

Аналіз фінансових результатів діяльності 

Показники  Роки Темп приросту, % 

 2017 2018 2019 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

Виручка, тис 

грн 

307099 312870 296536 +42,9 +1,9 -5,2 

Витрати, тис 

грн 

244561 245982 243579 +42,7 +0,6 -1 

Прибуток, тис 

грн 

62538 66888 52957 +43,7 +7 -20,8 

Рентабельність 

діяльності, % 

25,6 27,2 21,7 +0,8 +6,3 -20,2 

Рентабельність 

продажів, % 

20,4 21,4 17,9 +0,5 +4,9 -16,4 

 

Так, у 2017 році підприємство мало на кожну грн. затрат 25,60 грн 

прибутку, у 2018 році – 27,20 грн прибутку, а у 2019 році – 21,70 грн 

прибутку. Тобто на кінець аналізованого періоду по відношенню до 

базисного року рентабельність основної діяльності знизилася на 20,2 

відсоткових пунктів.  

Факторний аналіз фінансових результатів підтверджує, що рентабельність 

діяльності і продажів знизилася за рахунок перевищення темпів зростання 

витрат і виручки над темпами зростання прибутку. 

Основними споживачами продукції ПрАТ «Кондитерська фабрика 

«Лагода» є великі супермаркети та оптові фірми, що займаються торгівлею 

кондитерськими виробами. Серед найбільших споживачів можна назвати 
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такі: супермаркет «Велика Кишеня»; оптово-роздрібний магазин «Фуршет»; 

супермаркет «Сільпо»; ТОВ «Еко»; «АТБ маркет»; ТД «Ліко». 

 Доставка продукції до них здійснюється, як правило, самовивезенням 

за попередньо оформленими заявками безпосередньо зі складу. 

В ринковій економіці результативність діяльності багато в чому 

визначається правильністю вибору постачальника та формою здійснення 

торговельних угод. Найбільша результативність комерційної діяльності 

спостерігається на підприємствах, які мають довготривалі господарські 

зв’язки з постачальниками. 

Постачання сировини та матеріалів для ПрАТ «Кондитерська фабрика 

«Лагода» здійснюється на підставі довгострокових угод з низкою 

вітчизняних промислових підприємств, серед яких: ВАТ «Київмлин», 

Білоцерківський КХП, Яготинський та Кагарлицький цукрові заводи, 

Пологівський олійноекстракційний завод, Вінницький олійно-жировий 

комбінат, постачальник лецитину ВАТ «Sintez» (м. Борислав Львівської 

області), ДП «Артемсіль», ВАТ «Лисичанська сода». 

Відносини із постачальниками у підприємства в цілому позитивні і 

цілком сприяють подальшому розвитку бізнесу. 

Таким чином, дослідження ринку діяльності ПрАТ «Кондитерська 

фабрика «Лагода» показало, що дане підприємство працює на високо-

конкурентному ринку кондитерських виробів, який розвивається досить 

динамічно. Найбільший вплив на діяльність ПрАТ «Кондитерська фабрика 

«Лагода» здійснюють технологічні, правові, економічні фактори та 

конкуренція. 
 

 

2.2. Аналіз бізнес-моделі ПрАТ КФ Лагода 

 

 Бізнес модель представляє собою концептуальне описання 

підприємницької діяльності організації. Іншими словами, бізнес модель 
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визначає, яким саме чином підприємство отримує додану вартість. Якщо 

розглядати ПрАТ КФ Лагода саме з боку процесу отримання прибутку та 

характеру формування прибутку у виробничій системі, то бізнес-модель 

можна ідентифікувати як класична «виробнича система». Тобто, 

підприємство купує сировину у постачальників, виробляє продукцію, та 

реалізує її замовниками або посередникам. Роздрібна торгівля підприємством 

здійснюється у незначній мірі, основними покупцями продукції є торгівельні 

мережі та супермаркети.  

 На рис. 2.2. представлено діаграму A0 досліджуваного підприємства, 

що визначає основні бізнес процеси, які відповідно формують поточну 

бізнес-модель підприємства: 

 Розробка стратегії та розвиток бізнесу. 

 Просування та продаж. 

 Відтворення персоналу. 

 Планування та виконання виробничих планів. 

 Відтворення інструментів та обладнання. 

 Закупівля та постачання. 

 Фінансування діяльності та розрахунки. 

Основним управлінням, яке впливає на розробку стратегії та розвиток 

бізнесу організації є очікування власників. Тобто саме власники 

підприємства визначають основні цілі та методи їх досягнення.   

Вплив зовнішніх соціально-економічних та політичних факторів у 

даній моделі не враховується через припущення, що діяльність підприємства 

та його продукція суттєво від них не залежить.  
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TITLE:NODE: NO.: 1.1A0 Діяльність у галузі виробництва та постачання кондитерськогої продукції

Очікування власників

Грошові кошти 
контрагентам

Робочий 
інструмент та 
обладнання

Платіжний бюджет

Готова 
продукція, 

відвантажена 
замовникам

Чистий грошовий потік
Грошові кошти від контрагентів

Потенційні клієнти

ТМЦ та інструмент від постачальників

Інформація про 
зовнішнє 
середовище

Персонал з ринку праці

Цінова 
політика

Стратегія розвитку

Потреба у 
ТМЦ

Придатні ТМЦ

Зобов'язання перед 
постачальниками

Потреба в 
інструментах та 

обладнанні

Обладнання 
та інструмент 
придатні для 
зберігання та 
подальшого 

використання

Заявка на 
купівлю 

обладнання

Інструмент та 
обладнання до 
обслуговування

План виробництва

Звіт про виконання вимог замовника

Зобов'язання замовника

Договір про 
виконання 

плану

Працездатний 
персонал

Інформація про виробництво

1

Розробка стратегії 
та розвиток бізнесу

2

Просування та 
продажі

3

Відтворення 
персоналу

4

Планування та 
виконання 

виробничих планів

7

Фінансування 
діяльності та 
розрахунки

6

Закупівля та 
постачання

5

Відтворення 
інструментів та 

обладнання

 

Рис. 2.2. Діаграма A0 досліджуваного підприємства 

 

У якості вхідних елементів моделі виступають: 

 Інформація про зовнішнє середовище. Для аналізу ринку та 

можливих майбутніх потреб а також розробки стратегічних та оперативних 

планів використовується інформація про зовнішнє середовище. У якості 

керуючого елемента інформація не розглядається.  

 Грошові кошти від контрагентів. Організація постачає продукцію 

деяким клієнтам тільки з частковою передплатою. Тому грошові кошти 

розглядаються як вхідний елемент на перших етапах функціонування бізнес-

моделі.  

 Потенційні клієнти. Одночасно з постійними клієнтами, 

організація знаходить нових покупців своєї продукції, які враховуються при 

формуванні планових показників виробництва.  
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 ТМЦ та інструмент від постачальників. Сюди входять ресурси, 

необхідні для виробництва, а також інструмент і обладнання які 

використовуються на підприємстві.  

 Персонал з ринку праці. Через те що виробництво суттєво 

залежить від кількості працівників та їх професійної підготовки, доцільно 

враховувати персонал з ринку праці як один з ключових вхідних елементів. 

Під час збільшення планових показників або зміни у структурі організації 

можливі випадки недостатньої кількості працівників. 

Вихідними об’єктами бізнес-моделі на даному етапі декомпозиції 

можна виділити наступні: 

 Грошові кошти контрагентам. Після виконання своїх зобов’язань 

згідно з договірними умовами контрагенти отримають кошти за матеріли, 

сировину, обладнання та інструменти.   

 Чистий грошовий потік. Головним суб’єктом що визначає 

стратегію розвитку організації є власник, який зацікавлений, у першу чергу, в 

отриманні прибутку, який частково направляється на розвиток виробництва.  

 Готова продукція, відвантажена замовникам. Замовники 

відповідно до договорів та замовлень отримують готову продукцію, що 

відвантажується зі складів, у разі наявності, або одразу після виробництва.  

На рис. 2.3. представлено діаграму А1, що складається з чотирьох 

елементів: 

 Аналіз ринку. Для того щоб оцінювати перспективи розвитку 

виробництва та попередньо планувати обсяги продукції необхідно проводити 

аналіз ринку. Крім того, це допомагає визначити необхідність зміни 

асортименту, тому що продукція є неоднорідною. На вході до аналізу ринку 

на діаграмі розміщені: інформація про зовнішнє середовище, звіт про 

виконання вимог замовника, незадоволені потреби, перелік зауважень по 

плану. Інформація про зовнішнє середовище отримується із відкритих 

інформаційних джерел. Звіт про виконання вимог замовника може бути 

отримано після закінчення виробничого циклу. Тобто залежно від того, як та 
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на скільки було виконано вимоги замовника, формуються і подальші планові 

показники. У разі отримання незадоволених потреб планові показники 

відповідно збільшуються. Отриманий  перелік зауважень по плану 

обов’язково враховується при складанні плану на майбутній період.  

 Вибір сегментів ринку та визначення продуктового портфелю. На 

основі звіту по аналізу ринку обираються сегменти ринку та обирається 

товарний асортимент продукції, що буде включено до плану. Очікування 

власників виступають як керуючий елемент.  

 Розробка довгострокового плану розвитку. Згідно з прогнозними 

показниками замовлень розробляється довгостроковий план. Очікування 

власників виступають як керуючий елемент. Довгостроковий план розвитку у 

майбутньому визначає стратегію розвитку.  

Довгостроковий план розвитку організації визначає також сезонні 

коливання у виробництві, які необхідно враховувати для того щоб запобігти 

перевищення нормативних показників кількості готової продукції на складі 

або, навпаки, недостатньої кількості продукції, яку необхідно відвантажувати 

замовникам згідно з замовленнями.  

 Розробка нормативно-методичної документації. На основі 

довгострокового плану розвитку та пропозицій щодо внесення змін у 

документацію розробляється нормативно-методична документація.  
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TITLE:NODE: NO.: 1.1A1 Розробка стратегії та розвиток бізнесу

Очікування власників

Нормативно-

методична 
документація

Прогноз 
замовлень

Звіт по аналізу 
ринку

Незадоволені потреби

Перелік зауважень по плану

Пропозиція щодо внесення змін у документацію

Інформація про зовнішнє 
середовище

Цінова політика

Стратегія розвитку

Звіт про виконання вимог замовника

Підрозділи організації

A4.3
1

Аналіз ринку

2

Вибір сегментів 
ринку та визначення 

продуктового 
портфелю

3

Розробка 
довгострокового 
плану розвитку

A2

4

Розробка 
нормативно-

методичної 
документації

 
 

Рис. 2.3. Діаграма A1 Розробка стратегії та розвиток бізнесу 

 

На рис. 2.4. представлено діаграму А2, що складається з чотирьох 

елементів: 

 Залучення клієнтів. Вхідним елементом виступають потенційні клієнти, 

інформація про яких знаходиться у відкритих або закритих комерційних 

базах даних. Управління здійснюється платіжним бюджетом та стратегією 

розвитку.  

 Визначення потреб клієнтів. На основі даних про залучених клієнтів 

визначаються їх потреби. При цьому керуючим елементом виступає цінова 

політика, яка дозволяє сформувати комерційні пропозиції згідно з 

можливостями організації та потребами конкретного клієнта. Якщо потреби 

клієнта не можна задовольнити, то інформація про цю подію відправляється 

у відділ планування, що представлено на діаграмі А1. Залежно від того, 
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наскільки практично виконуваними є потреби клієнта, вносяться або не 

вносяться зміни у планові показники та стратегію розвитку підприємства.  

 Формування та заключення договорів з клієнтами. Якщо клієнта 

влаштовують представлені комерційні пропозиції по товарним групам, то 

формуються та укладаються договори. Результатом є укладений договір.  

 Ініціація виробничого процесу. На основі потреб клієнта та укладеного 

договору починається ініціація виробничого процесу.  

 

TITLE:NODE: NO.: 1.1A2 Просування та продажі

Платіжний 
бюджет

Інформація 
про 

виробництво

Незадоволені потреби

Потреба 
клієнта

Залучені 
клієнти

Потенційні клієнти

Цінова 
політика

Стратегія 
розвитку

Договір про виконання плану

1

Залучення клієнтів

2

Визначення потреб 
клієнтів

3

Формування та 
заключення 
договорів з 
клієнтами

A1

4

Ініціація 
виробничого 

процесу

 
 

Рис. 2.4. Діаграма A2 Просування та продажі 

 

На рис. 2.5. представлено діаграму А3, що складається з шести 

елементів: 

 Визначення потреб у персоналі. Залежно від плану виробництва, 

та під управлінням стратегії розвитку визначається кількість та спеціалізація 

співробітників, яких не вистачає на даний момент в організації. Відповідно 

до потреб можливий набір нового персоналу, або перенавчання 
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співробітників, до вже працюють на підприємстві але не мають потрібну 

кваліфікацію.  

 Підбір персоналу. У разі неможливості перепідготовки фахівців з 

числа співробітників, відбувається процес підбору персоналу з ринку праці.  

 Навчання персоналу. Згідно з планом потреб у персоналі 

відбувається навчання співробітників, які надходять з підрозділів організації. 

Також можливе навчання нових працівників з попереднього етапу, якщо 

найняті робітники не мають достатню кваліфікацію.  

 Введення персоналу. Персонал що пройшов навчання, або 

найнятий персонал з достатньою кваліфікацією вводиться у трудовий процес.  

 Забезпечення працездатності персоналу. Працездатний персонал 

включається в організацію. Якщо це неможливо, то він виводиться з 

організації.  

 Виведення або переведення персоналу. У разі невідповідності 

вимогам співробітники можуть повертатися до процесу забезпечення 

працездатності або до ринку праці.  
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TITLE:NODE: NO.: 1.1A3 Відтворення персоналу

Звільнений 
персонал

План потреб у персоналі

Прийнятий персонал

Персонал що 
пройшов 
навчання

Персонал до навчання

Заявка на навчання персоналу

Персонал, 

введений у 
трудовий 
процес

Персонал до 
трудової 

діяльності

Персонал з ринку праці

Стратегія розвитку

План виробництва

Працездатний персонал

Ринок праці

Підрозділи організації

Підрозділи організації

1

Визначення потреб 
у персоналі

2

Підбір персоналу

3

Навчання 
персоналу

4

Введення 
персоналу

5

Забезпечення 
працездатності 

персоналу

6

Виведення або 
переведення 

персоналу

 
Рис. 2.5. Діаграма A3 Відтворення персоналу 

На рис. 2.6. представлено діаграму А4, що складається з трьох 

елементів: 

 Розробка виробничих планів. На основі договору з та інформації 

про виробництво розробляється виробничий план. Згідно з цим планом 

визначається потреба в інструментах і обладнанні, а також матеріалах і 

ресурсах. Основним результатом є план виробництв, згідно з яким і буде 

виготовлятись продукція.  

 Реалізація виробничих планів. Після розробки виробничого плану 

надається завдання на виконання робіт та технічне завдання на виконання 

плану. З урахуванням вхідних придатних матеріалів та сировини, з 

використанням придатного обладнання та інструментів, а також під 

керуванням платіжного бюджету та виробничого плану відбувається 

безпосередньо процес виробництва, або реалізації виробничих планів, як це 

вказано на діаграмі. З метою коригування планових показників від цього 

елемента до попереднього надається інформація про хід виконання робіт по 
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виконанню плану. Якщо планові показники суттєво відрізняються від 

реальних, план може коригуватись як у сторону збільшення, так і у сторону 

зменшення відповідно.  

У разі необхідності, інструмента та обладнання після процесу 

виробництва проходять обслуговування або перевірку, як це показано на 

діаграмі.  

 Завершення етапів виробництва та аналіз результатів. Після 

виробництва відбувається завершення виробничих етапів та аналіз 

результатів.  

У результаті завершення виробництва вихідними елементами виступає 

готова продукція, що відвантажується замовникам, звіт про виконання вимог 

замовника, а також зобов’язання замовника перед підприємством.  Залежно 

від того, у якому розмірі замовником було надана передплату, у повному чи 

частковому, зобов’язання перед підприємством можуть бути відсутні після 

відвантаження замовленої продукції.  

 

TITLE:NODE: NO.: 1.1A4 Планування та виконання виробничих планів

Робочий 
інструмент та 
обладнання

Інформація про виробництво
Технічне завдання 

на виконання плану
Завдання на виконання робіт

Інформація про хід виконання робіт по виконанню плану

Первинна звітність – 
реалізація плану

Інструмент та обладнання 
до перевірки

Дієздатна 
система 

виробництва

Первинна звітність 
– здійснення 
виробництва 

продукції

Первинна звітність – виробництво 
продукції

Виконавча 
документація

Платіжний бюджет

Готова продукція, відвантажена замовникам

Потреба у ТМЦ

Придатні ТМЦ

Потреба в інструментах та обладнанні

Інструмент та обладнання до 
обслуговування

План виробництва

Звіт про виконання вимог замовника

Зобов'язання замовника

Договір про 
виконання плану

Інформація про 
запуск системи 
виробництва

1

Розробка 
виробничих планів

2

Реалізація 
виробничих планів

3

Завершення етапів 
виробництва та 

аналіз результатів

A5

A7

 
Рис. 2.6. Діаграма A4 Планування та виконання виробничих планів 
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На рис. 2.7. представлено діаграму А5, що складається з чотирьох 

елементів: 

 Планування потреб у закупівлі інструментів та обладнання. У 

разі потреби в інструментах та обладнанні починається процес планування 

потреб у закупівлі. Елементом управління виступає платіжний бюджет, який 

відповідно обмежує можливості закупівлі. Результатом є заявка на купівлю 

обладнання та інструменту.  

 Виконання ремонтно-відновлювальних робіт. Якщо це потрібно, 

інструмент та обладнання проходить обслуговування. У разі якщо вдається 

відновити працездатність обладнання та інструменту, то зменшується 

потреба у закупівлі. Якщо ні, то обладнання та інструмент відправляються на 

утилізацію.  

 Перевірка та калібрування інструментів та обладнання. Після 

виконання ремонтно-відновлювальних робіт інструмент та обладнання в 

деяких випадках перевіряється та калібрується. Також інструмент та 

обладнання може проходити перевірку та калібрування безпосередньо після 

участі у виробничому процесі, якщо це потрібно.  

 Зберігання та видача інструментів та обладнання. Після ремонту, 

перевірки та калібрування, інструмент та обладнання відповідно зберігається 

або надається для участі у процесі виробництва.  
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TITLE:NODE: NO.: 1.1A5 Відтворення інструментів та обладнання

Робочий інструмент 
та обладнання

Платіжний бюджет

Інструмент та обладнання до 
перевірки

Відремонтований 
інструмент та 
обладнання

Перевірений та 
відкалібрований 

інструмент та 
обладнання

Інформація про 
придатність 

інструментів та 
обладнання до 

ремонту

Вимоги до 
перевірки та 
калібрування 
обладнання

Інструмент та обладнання до утилізації

Інформація про наявність інструментів та обладнання

Потреба в 
інструментах та 

обладнанні

Обладнання та інструмент придатні для 
зберігання та подальшого використання

Заявка на купівлю обладнання

Інструмент та 
обладнання до 
обслуговування

A4

A6.4

1

Планування потреб 
у закупівлі 

інструментів та 
обладнання

2

Виконання 
ремонтно-

відновлювальних 
робіт

3

Перевірка та 
калібрування 

інструментів та 
обладнання

4

Зберігання та 
видача інструментів 

та обладнання

 
Рис. 2.7. Діаграма A5 Відтворення інструментів та обладнання 

 

На рис. 2.8. представлено діаграму А6, що складається з п’яти 

елементів: 

 Планування закупок. Відповідно до заявок на купівлю 

обладнання та інструментів та потреб у ТМЦ виконується планування 

закупок.  Керуючим елементом виступає платіжний бюджет. На виході з 

елементу на діаграмі відповідно наведено сформований план закупок.  

 Пошук та вибір постачальника. Згідно з планом закупок 

обираються постачальники інструментів та обладнання та ТМЦ.  

 Заключення договору на постачання. Якщо обрані постачальники 

задовольняються всім вимогам організації, то з ними укладаються договори. 

Договір на постачання є обов’язковим елементом звітності.  

 Закупка ТМЦ, інструментів та обладнання. Від постачальників 

поступають ТМЦ, інструменти та обладнання, які потім передаються у 

процес виробництва або на склад для зберігання. Відповідно до того, як 
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постачальник виконує всі свої зобов’язання, інформація про нього потім 

враховується в процесі пошуку постачальників при наступних замовленнях.  

 Зберігання та видача ТМЦ. Залежно від потреб виробництва 

ТМЦ зберігаються на складі та видаються у разі необхідності.  

 

TITLE:NODE: NO.: 1.1A6 Закупівля та постачання

Платіжний 
бюджет

Первинна звітність - постачання

Договір на постачання

План закупок

Обраний 
постачальни

к

ТМЦ на 
зберіганні

Інформація про надійність постачальників

ТМЦ та інструмент від постачальників

Потреба у ТМЦ

Придатні ТМЦ

Зобов'язання перед постачальниками

Обладнання та інструмент придатні для 
зберігання та подальшого використання

Заявка на купівлю 
обладнання

A7

A7

1

Планування закупок

2

Пошук та вибір 
постачальника

3

Заключення 
договору на 
постачання

4

Закупка ТМЦ, 

інструментів та 
обладнання

5

Зберігання та 
видача ТМЦ

 

 

Рис. 2.8. Діаграма A6 Закупівля та постачання 

 

На рис. 2.9. представлено діаграму А7 Фінансування діяльності та 

розрахунку.  
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TITLE:NODE: NO.: 1.1A7 Фінансування діяльності та розрахунки

Грошові кошти контрагентам

Платіжний бюджет

Маржинальний дохід

Первинна звітність - постачання

Внутрішня 
звітністть

Зовнішня 
звітність

Поточна кредиторська заборгованність

Поточна дебіторська заборгованність

Вкладений 
капітал

Позикові 
кошти

Грошові кошти 
для здійснення 

платежів

Платежі від 
клієнтів

Прогнозування 
доходів

Бюджет доходів та відатків

Первинна 
фінансова 
звітність

Фінансова звітність для формування 
платіжного бюджету

Договір на постачання

Зобов'язання перед 
субпідрядником

Первинна звітність – виробництво продукції

Чистий грошовий 
потік

Грошові кошти від 
контрагентів

Стратегія 
розвитку

Зобов'язання перед постачальниками

Зобов'язання замовника

План 
виробниц

тва

A4.3

A6

A6

A4.2.3

A4

3

Розрахунок сум 
платежів

2

Контроль доходів

4

Формування 
платіжного бюджету

5

Здійснення платежів

1

Формування 
бюджету доходів та 

видатків

6

Підготовка звітності

 
Рис. 2.9. Діаграма A7 Фінансування діяльності та розрахунки 

 

Як показано на діаграмі, фінансування діяльності та розрахунки 

підприємства можна поділити на шість складових: 

 Формування бюджету доходів та видатків.  Згідно з планом 

виробництва формується бюджет доходів та видатків. Ці дані потім 

використовуються при формуванні платіжного бюджету.  

 Контроль доходів. Згідно з інформацією про грошові кошти від 

контрагентів, зобов’язання замовників та маржинальний дохід виконується 

контроль доходів. Згідно з цими даними формується прогноз доходів що 

враховується при складанні платіжного бюджету.  

 Розрахунок сум платежів. Відповідно до зобов’язань перед 

постачальниками виконується розрахунок сум платежів для погашення 

кредиторської заборгованості перед постачальниками. У разі неповного 

погашення кредиторська заборгованість зберігається.  
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 Формування платіжного бюджету. Залежно від стратегії 

розвитку, договорів на постачання та зобов’язань перед субпідрядником 

формується платіжний бюджет.  

 Здійснення платежів. Залежно договорів на постачання та 

зобов’язань перед субпідрядником здійснюються платежі. Як результат, 

формується чистий грошовий потік та перераховуються кошти контрагентам.  

 Підготовка звітності. Останнім етапом є підготовка звітності, що 

здійснюється на основі даних з попередніх елементів діаграми. Результатом 

виступає зовнішня та внутрішня звітність підприємства.  

 

 

2.3. Ключові фактори зміни бізнес-моделі ПрАТ КФ Лагода під 
впливом сучасних цифрових технологій 

 

 

Цифрові технології суттєво вплинули на сучасний стан та перспективи 

розвитку бізнес-моделей підприємств. Істотна частина організацій взагалі 

зникла через те, що його бізнес-модель не відповідала змінам у цифровому 

середовищі.  

 Крім того, у 2020 році процеси розробки та впровадження цифрових 

технологій суттєво прискорилися та стали не «достатньою», а «необхідною» 

умовою ефективного функціонування суб’єктів господарювання [20].  

 Одночасно з тотальною цифровізацією всіх сфер діяльності, сучасні 

технології дозволяють перейти на якісно новий рівень в управління 

економічними системами.  Доступність та незалежність інформаційного 

простору робить учасників ринку рівноправними. Якщо раніше, наприклад, в 

умовах недостатньої інформованості через технічну недосконалість засобів 

зв’язку суб’єкти господарювання недотримували чи втрачали прибуток, на 

сьогоднішній день проблема «інформаційного голоду» стає дедалі менш 

актуальною.  
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 У процесі зміни характеру та типу інформаційного простору 

підприємств, суттєво змінюється і структура маркетингової діяльності. На 

зміну старим методам реклами, приходять більш сучасні,  побудовані 

виключно на використанні інтернет-технологій та портативних пристроїв. 

Навіть рекламні методи, які ще кілька років тому вважалися сучасними та 

ефективними, уже сьогодні не працюють. Так, наприклад, суттєво впливає на 

ефективність рекламних інструментів повсякденне використання смартфонів, 

на зміну локальним комп’ютерам, десктопам чи лептопам. Це вимагає 

постійного вдосконалення інтернет-ресурсів та, навіть, зміни їх структури. 

Якщо декілька років на ринку інтернет-реклами переважали сторінки-

лендінги, то сьогодні їм на зміну приходять сторінки з класичним, статичним 

змістом [21].  

 Згідно з оцінкою міжнародного інформаційного агентства Gartner у 

2020 році загальносвітові видатки на IT складуть приблизно 3,9 трлн долл, 

що на 3% перевищує цей показник у попередньому році. На вітчизняному 

ринку цей показник суттєво більший та складає у середньому 10-15% на рік. 

Це свідчить про досить великі перспективи у галузі цифрових технологій та 

їх використання на сучасних підприємствах України.  

 Не зважаючи на те, що у 2020 році спостерігається зниження 

виробництва майже у всіх сферах, використання цифрових технологій 

виходить на перший план та дозволяє не тільки зберегти поточний рівень 

виробництва, але й збільшити його [22].  

 На досліджуваному у роботі підприємстві використовуються програмні 

продукти, що пов’язані між собою лише у локальній мережі та не завжди 

працюють відповідно до сучасних вимог. Так, наприклад, бази даних 

доступні лише у внутрішній комп’ютерній мережі та не доступні з інших 

місць. У випадку необхідності термінового отримання довідкової інформації 

про контрагентів або постачальників необхідно бути присутнім на 
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підприємстві. Крім того, у разі технічних проблем не гарантується 

збереження резервних копій всієї інформації. В деяких випадках 

співробітники на своїх локальних комп’ютерах можуть налаштовувати 

доступ до службових даних через мережу Інтернет, але це не є достатньо 

ефективним та безпечним інструментом дистанційної роботі з 

інформаційною системою підприємства  [23].  

 Як видно побудованої у попередньому підрозділі поточної бізнес-

моделі підприємства, явно не виділяться та не акцентується увага на 

інформаційній системі як виробничому факторі. Це означає, що кожен 

працівник відокремлено отримує інформацію із зовнішнього середовища чи 

від інших співробітників, та передає її у вигляді файлів звітів, планів, та 

іншої документації. Запроваджена на підприємстві інформаційна система 1С: 

Підприємство працює за схемою клієнт-сервер та є основним інструментом 

для отримання інформації у процесі прийняття управлінських рішень. 

Клієнт-серверна архітектура є достатньо ефективною у рамках підприємства, 

але не дає змоги дистанційного використання, а також має недоліки що 

стосуються безпеки зберігання даних та регламентації доступу  [25].  

Найбільш ефективним з точки зору якості та витрат засобом 

розташування інформаційної підприємства є використання сучасної цифрової 

технології IaaS, тобто оренда віртуального або виділеного сервера у центрі 

обробки даних. Тобто, фізично сервер, що містить та обробляє дані 

підприємства, розташовуються у іншому місці, навіть у іншій країні. 

Спеціалізовані центри обробки даних мають наступні переваги у порівнянні 

із локальним розташуванням інформаційної системи та бази даних: 

 1. Надійність. Центри обробки даних мають декілька незалежних 

каналів підключення до мережі інтернет, а також резервні джерела живлення. 

Тому вони не залежать від одного провайдера та постачальника 

електроенергії. Навіть у випадках, коли відключається електроенергія та 
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виходить з ладу один з каналів підключення до мережі інтернет, віртуальний 

або виділений сервер завжди працює та завжди доступний для користувачів. 

Таким чином, якщо розмістити інформаційну систему підприємства на 

віддаленому сервері, вона буде завжди доступною [26].  

 2. Автоматичне резервне копіювання. Більшість хостингових компаній 

що орендують потужності у дата-центрах та надають їх  користувачам, 

виконують автоматичне резервне копіювання. Наприклад, кожного дня 

створюється повна резервна копія всіх даних, яке підприємство розташувало 

на віддаленому сервері. Це дозволяє відновити працездатність системи у 

випадку навмисного або ненавмисного пошкодження даних, або дій 

зловмисників.  

 3. Швидкість роботи. Хостингові компанії орендують у дата центрах 

сучасне обладнання, що за обчислювальними можливостями випереджає 

звичайні користувацькі рішення. Якість налаштування мережевої 

інфраструктури дозволяє забезпечити максимальну швидкість з’єднання 

корпоративної інформаційної системи з мережею Інтернет.  

 Особливо актуальним є використання послуг хостингових компаній у 

випадках, коли користувачі інформаційного ресурсу розташовані в іншій 

країні. Наприклад, якщо кінцеві користувачі будуть знаходитись на іншому 

континенті, то зручніше орендувати сервер саме на території цього 

континенту або країни. За таких умов швидкість підключення користувачів 

до Інтернет-ресурсу буду максимальною [27].  

 4. Гнучкість та адаптивність. Також модель IaaS вигідно відрізняється 

гнучкістю та адаптивністю. У разі необхідності є можливість досить швидко 

змінювати конфігурацію як апаратного, так і програмного забезпечення 

побудованої інформаційної системи на віддаленому сервері. При 

використанні віртуального серверу зміна конфігурації відбувається за кілька 

хвилин.  
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 5. Захист від DDoS атак. При здійснені атак як правило 

використовується атака на IP-адресу користувача або сервера. У разі 

використання віддаленого сервера, є можливість швидко змінити адресу або 

перемістити її у спеціальну захищену зону. Таким чином, є можливість 

безперебійної роботи системи навіть у випадку DDoS-атак з боку 

зловмисників чи конкурентів.  

 6. Розділення прав доступу. Як правило права доступу root (супер 

адміністратора)  отримує лише одна людина – власник компанії або головний 

системний адміністратор. Всі інші користувачі системи мають права доступу 

лише згідно із своїми службовими обов’язками. Таким чином усувається 

можливість навмисного або ненавмисного пошкодження співробітниками, 

які не мають доступу до цієї частини інформаційної системи або каталогу 

бази даних [28].  

 7. Можливість надання доступу клієнтам. Сучасні серверні операційні 

системи, що використовуються на віртуальних та виділених серверах, 

надають можливість детального налаштування прав доступу. У цьому 

випадку є можливість надання прав доступу до певних частин інформаційної 

системи навіть стороннім суб’єктам з гарантованим захистом певних даних 

від перегляду та редагування.   

 8. Зв’язок між елементами інформаційної системи. Розміщення всіх 

даних та програмного забезпечення на одному сервері дозволяє уникнути 

неузгодженості при використанні однієї і тієї ж інформації різними 

суб’єктами.  

 9. Можливість налаштування сервера у режимі «дзеркало». Не 

обов’язково зберігати всі дані лише в одному екземплярі в одному місці. 

Якщо є можливість, бажано створювати дублюючий сервер, який 

працюватиме у режимі «дзеркало». Наприклад, якщо віддалений сервер 

працює без збоїв, але при цьому у самій організації немає доступу до мережі 
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інтернет, то немає і зв’язку між співробітниками та сервером. У цьому 

випадку доцільніше використовувати паралельно два сервери – один у дата-

центрі, другий у самій організації. Уся інформація на цих двох серверах 

записується паралельно. Коли немає доступу до одного, інший завжди 

доступний та може повноцінно виконувати всі свої функції  [29].  

 10. Співвідношення ціна/якість. Сучасні дата центри оснащуються 

потужними багатопроцесорними серверами. У поєднанні з використанням 

XEN та KVM технологій віртуалізації собівартість одного віртуального 

сервера може бути нижчою у порівнянні з локальним розміщенням серверу в 

організації. При цьому, потужності звичайного віртуального сервера як 

правило достатньо для розміщення корпоративної інформаційної системи, 

внутрішньої бази даних та корпоративного порталу або інтернет-сайту.  

 Також досить поширеним є використання хмарних сервісів для 

розміщення інформаційної системи. Так, наприклад, корпорація 1С надає 

своїм клієнтам можливість працювати у хмарному середовищі без 

додаткових налаштувань. Тобто, при замовленні програмного продукту 

можна обрати  не локальну версію, а хмарну, що доступна у веб-інтерфейсі.  

 Недоліком хмарних сервісів є повна залежність від провайдера, що 

надає таку послугу. Тобто можна використовувати наданий сервіс лише у 

тому форматі, який визначено постачальником. Наприклад, не можна змінити 

операційну систему або взагалі встановити додаткове програмне 

забезпечення. Також хмарні сервіси суттєво обмежують пропускну здатність 

каналів зв’язку та об’єм трафіку.  

 Серед сучасних цифрових технологій, що суттєво впливають бізнес-

модель організації також слід виділити IoT. Використання пристроїв 

інтернету речей дозволяє підвищити ефективність функціонування 

організації та змінити існуючу бізнес-модель.  
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 Використання у системах безпеки засобів спостереження та відео 

фіксації не є новинкою та використовується у багатьох галузях. У той же час, 

сама по собі відео фіксація не дає ніякої конкретної інформації для прийняття 

рішення. Тобто, потрібна участь людини-опера, яка переглядає відеозаписи 

та на основі візуального аналізу може зробити якісь висновки або 

рекомендації. Крім того, зберігається можливість людського фактору, коли 

оператор просто може не прийняти до уваги якісь події, які можуть бути 

важливими для підприємства. Таким чином, відео фіксація не є надійним 

показником того, що вчасно та об’єктивно буде прийнято рішення.  

 Натомість використання пристроїв інтернету речей надає набагато 

більше можливостей та розширює функціонал існуючих систем безпеки, 

поєднуючи їх з інформаційною системою підприємства  [30].  

 Так, наприклад, використання пристроїв, що фіксують температуру у 

приміщенні є досить важливою складовою виробничого процесу для 

кондитерського підприємства. Як правило, за температурою може 

спостерігати співробітник, з певною періодичністю. Використання для цих 

задач вимірювальних пристроїв, що безперервно передають інформацію є 

більш ефективним рішенням. По-перше, підвищується оперативність надання 

інформації, тому що пристрій може передавати оновлену інформацію 

щосекунди. По-друге, можна уникнути помилок зі сторони співробітників. 

Крім того, вивільнюється робочий час співробітника, який можна 

використовувати більш доцільно.  

 Основною перевагою пристроїв інтернету речей від загальноприйнятих 

контрольно-вимірювальних приладів є підключення до мережі Інтернет та 

оперативна передача інформації. Тобто, можна отримувати оновлену 

щосекунди інформацію та відображати або зберігати її у якомусь одному 

місці.  
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 Доцільно використовувати пристрої інтернету речей в бізнес моделі 

ПрАТ КФ Лагода в елементі «Планування та виконання робочих планів», як 

показано на рис. 2.10. у якості інструментів, що забезпечують реалізацію 

виробничої програми.  

 

 

TITLE:NODE: NO.: 1.1A4 Планування та виконання виробничих планів

Робочий 
інструмент та 
обладнання

Інформація про виробництво
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Інформація про 
запуск системи 
виробництва

1

Розробка 
виробничих планів

2

Реалізація 
виробничих планів

3

Завершення етапів 
виробництва та 

аналіз результатів

A5

A7

IoT

 

 

Рис. 2.10. Діаграма A4 Планування та виконання робочих планів 

 

 Впровадження розглянутих цифрових технологій IaaS та IoT 

регламентується керівництвом та стратегією розвитку організації. З 

урахуванням того, що процес впровадження можна проводити поступово, та 

витрати на нього суттєво не впливають на платіжний бюджет організації, 

припустимо що IaaS та IoT буде впроваджено у всіх елементах бізнес-моделі, 

де в цьому є потреба [31].  
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У скороченому форматі представимо елементи бізнес-моделі, у яких 

впроваджуються відповідні цифрові технології, у вигляді таблиці, та 

позначимо «+» якщо технологія використовується у даному елементі бізнес-

моделі, якщо ні, то відповідно «–».   

 

 

Таблиця 3.3.  

Впровадження цифрових технологій IaaS та IoT в елементах бізнес-

моделі ПрАТ КФ Лагода 

Назва елементу бізнес-моделі IaaS IoT 

Діаграма A1 Розробка стратегії та розвиток бізнесу 

Аналіз ринку 

 
+  

Вибір сегментів ринку та визначення продуктового 
портфелю 

+ + 

Розробка довгострокового плану розвитку +  

Розробка нормативно-методичної документації +  

Діаграма A2 Просування та продажі 

Залучення клієнтів +  

Визначення потреб клієнтів + + 

Формування та заключення договорів з клієнтами + + 

Ініціація виробничого процесу +  

Діаграма A3 Відтворення персоналу 

Визначення потреб у персоналі + + 

Підбір персоналу +  

Навчання персоналу + + 

Введення персоналу + + 

Забезпечення працездатності персоналу + + 

Виведення або переведення персоналу +  

Діаграма A4 Планування та виконання виробничих планів 
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Розробка виробничих планів + + 

Реалізація виробничих планів + + 

Завершення етапів виробництва та аналіз результатів + + 

 Діаграма A5 Відтворення інструментів та обладнання 

Планування потреб у закупівлі інструментів та 

обладнання 

+ + 

Виконання ремонтно-відновлювальних робіт +  

Продовження табл. 3.3 

Перевірка та калібрування інструментів та обладнання + + 

Зберігання та видача інструментів та обладнання + + 

Діаграма A6 Закупівля та постачання 

Планування закупок + + 

Пошук та вибір постачальника +  

Заключення договору на постачання +  

Закупка ТМЦ, інструментів та обладнання +  

Зберігання та видача ТМЦ + + 

Діаграма A7 Фінансування діяльності та розрахунки 

Формування бюджету доходів та видатків +  

Контроль доходів +  

Розрахунок сум платежів +  

Формування платіжного бюджету +  

Здійснення платежів +  

Підготовка звітності +  

 

Як видно з представлених у таблиці даних, IaaS може бути 

запроваджено у всіх елементах моделі та на всіх етапах виробництва. Дані до 

інформаційної системи на віртуальному сервері можуть поступати 

безперервно, це може бути оперативна звітність від працівників, або дані що 

передаються в автоматичному режимі з різних пристроїв.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Якщо розглядати ПрАТ КФ Лагода саме з боку процесу отримання 

прибутку та характеру формування прибутку у виробничій системі, то бізнес-

модель можна ідентифікувати як класична «виробнича система». Тобто, 

підприємство купує сировину у постачальників, виробляє продукцію, та 

реалізує її замовниками або посередникам. Роздрібна торгівля підприємством 

здійснюється у незначній мірі, основними покупцями продукції є торгівельні 

мережі та супермаркети. Основні бізнес процеси, які відповідно формують 

поточну бізнес-модель підприємства: 

 Розробка стратегії та розвиток бізнесу. 

 Просування та продаж. 

 Відтворення персоналу. 

 Планування та виконання виробничих планів. 

 Відтворення інструментів та обладнання. 

 Закупівля та постачання. 

 Фінансування діяльності та розрахунки. 

Основним управлінням, яке впливає на розробку стратегії та розвиток 

бізнесу організації є очікування власників. Тобто саме власники 

підприємства визначають основні цілі та методи їх досягнення.   

Вплив зовнішніх соціально-економічних та політичних факторів у 

даній моделі не враховується через припущення, що діяльність підприємства 

та його продукція суттєво від них не залежить. 

Найбільш ефективним з точки зору якості та витрат засобом 

розташування інформаційної підприємства є використання сучасної цифрової 

технології IaaS, тобто оренда віртуального або виділеного сервера у центрі 

обробки даних. Тобто, фізично сервер, що містить та обробляє дані 

підприємства, розташовуються у іншому місці, навіть у іншій країні. 
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Доцільно використовувати пристрої інтернету речей в бізнес моделі 

ПрАТ КФ Лагода в елементі «Планування та виконання робочих планів», як 

показано на рис. 2.10. у якості інструментів, що забезпечують реалізацію 

виробничої програми. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПРАТ КФ ЛАГОДА ПІД 
ВПЛИВОМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

3.1 Моделювання процесів зміни бізнес-моделей підприємств під 
впливом цифрових технологій 

 

 Кондитерські підприємства представляють собою складний 

організаційно-виробничий механізм, якій відповідає не менш складна 

система управління підприємством. Саме система управління підприємством 

потребує вдосконалення через постійні та не завжди точно прогнозовані 

зміни у навколишньому середовищі. Крім того виникає необхідність 

достовірної оцінки правильності та адекватності складених виробничих та 

стратегічних планів, які сприймаються за основу в операційній діяльності 

організації. Некоректне або недостовірне планування призводить до 

непередбачуваних наслідків. Економіко-математичні методи да моделі 

дозволяють вдосконалити систему управління підприємством, але самі по 

собі вони дають лише оцінки та прогнози у форматі, не завжди прийнятному 

для особи що приймає рішення. Крім того, використання економіко-

математичних методів не завжди є простим та зрозумілим для всіх 

співробітників організації, що фактично і не є обов’язковою вимогою. Таким 

чином, ефективне використання економіко-математичних методів та моделей 

має супроводжуватися паралельним впровадженням інформаційно-

аналітичних методів та систем, що дозволяють формалізувати та привести до 

більш доступного вигляду отримані результати.  

 Аналіз бізнес-моделі організації у розділі 1.2 показав необхідність 

використання моделей управління кондитерським підприємством у контексті 

вдосконалення бізнес-моделі під впливом цифрових технологій.  

 Основним показником ефективності системи управління підприємства 

доцільно визначити дані бухгалтерського обліку, які дозволяють оцінити 
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стан підприємства у поточному та майбутньому періодах часу з урахування 

вдосконалення існуючої бізнес-моделі.  

 Процес оцінки імовірності стану кондитерського підприємства, що 

використовується для прийняття рішень системою управління 

підприємством, базується на експертних оцінках. Тому визначити імовірність 

стану підприємства можна за наступною формулою [32]: 

 

  
ec i c pr mr

S S ( P ,C ,R ) , i 1,n , (3.1) 

 

де iS  – експертна оцінка, що визначається експертом на основі наведених 

нижче показників , 

cP  – показник чистого прибутку підприємства, 

pr
C  – основні витрати підприємства на виробництво продукції,  

mr
R - рентабельність основних засобів підприємства. 

 

Для того щоб визначити конкретні компоненти моделі оцінки стану 

підприємства було застосовано метод системного аналізу, що дозволяє 

аналізувати та розглядати механізми взаємодії досліджуваного 

кондитерського підприємства з навколишнім середовищем [33].  

Згідно з представленим у розділі 2.2. аналізом бізнес-моделі 

кондитерського підприємства ПрАТ КФ Лагода можна визначити, що 

основним результатом діяльності організації є прибуток та продукція, що 

задовольняє вимогам користувачів. Показники прибутку підприємства та 

задоволеності користувачів не завжди є прямо пов’язаними між собою. Так, 

наприклад, покупець продукції завжди прагне придбати продукцію за 

якомога меншою ціною. У цьому разі збільшується показник задоволеності 

користувача продукту. Але з іншого боку, це призводить до зменшення 
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прибутку підприємства, тому що при зниженні ціни реалізації зменшується 

дохід від операційної діяльності. Якщо розглянути як основний результат 

тільки прибуток та намагатися його постійно збільшувати за рахунок 

зниження витрат або підвищення ціни, це може привести до незадоволеності 

покупців та, як наслідок, до зниження об’ємів продажів та зниження об’ємів 

виробництва продукції. У цьому випадку саме експертний метод оцінювання 

із залучення спеціалістів, що працюють у даній галузі дозволяє отримати 

достовірні результати імовірного стану підприємства [34].  

У загальному вигляді механізм взаємодії кондитерського підприємства 

з навколишнім середовищем можна представити  у вигляді схеми, наведеної 

на рис. 3.1.  

Навколишнє середовище

Державні 
контролюючі 

органи

Банківські та 
фінансові установи

Посередники та 
покупціРинок

Інформаційна система підприємства

Кондитерське підприємтсво

Внутрішнє середовище

Ресурси

Дохід

Продукція

 

 

Рис. 3.1. Схема взаємодії кондитерського підприємства з навколишнім 

середовищем 

 

Відображені на схемі потоки Ресурси, Дохід та Продукція визначають 

механізми управління кондитерським підприємством. Стратегічне управління 

у першу чергу направлене на аналіз цільового ринку, на якому функціонує або 

планує функціонувати підприємства. Це торгівельні мережі, посередники або 
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кінцеві користувачі продукції. У якості ресурсів, які надходять до організації 

із навколишнього середовища, можуть виступати сировара та матеріали, ТМЦ, 

інструменти та обладнання що відзначені на бізнес-моделі підприємства у 

розділі 2.2. Також досить важливим показником діяльності підприємства є 

дохід, що отримується у результаті продажу продукції [35].  

В умовах цифрової трансформації ринкової економіки України 

спостерігається суттєвий вплив зовнішнього середовища на всі господарюючі 

суб’єкти, у тому числі кондитерські підприємства. Крім того, необхідно 

приділяти більше уваги не відповідності рівня розвитку економіки України та 

інших країн, а відповідність стандартам якості в нових умовах шляхом 

адаптації бізнес-моделі організації.  

У сучасних умовах адаптацію доцільно розглядати не як можливість 

пристосуватися під нові умови, а саме як можливість зміни самого об’єкта, 

тобто зміни бізнес-моделі кондитерського підприємства у нашому випадку.  

В умовах цифрової трансформації світової та української економіки 

адаптацію доцільно розглядати як пряму, якщо вона викликана умовами 

функціонування підприємства. Якщо адаптація не пов’язана  з умовами 

функціонування підприємства, то її слід розглядати як непряму [36].  

Таким чином, адаптація визначає сукупність особливостей 

кондитерського підприємства та його системи управління, що визначають 

зміни у бізнес-моделі під впливом зовнішніх факторів, у даному дослідженні 

цифрових технологій.  

З метою більш детального аналізу можливості адаптації кондитерського 

підприємства до змін у цифрових технологіях, що розглядаються як вплив 

навколишнього середовища, побудуємо схему моделювання процесу адаптації 

підприємства до змін у цифрових технологіях.  

За допомогою інформаційної системи що здатна вчасно та адекватно 

реагувати на зміни у навколишньому середовищі підвищується відповідно і 
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ефективність роботи всього підприємства [37].  

 

Керівництво

 Ринки,

 Технології,
 Інформація,

 Ресурси.

Кондитерське підприємство

Інформаційна система

Поточні показники 
виробництва

Керівництво 
(система прийняття 

рішень)

Вдосконалення 
бізнес-моделі

Ресурси: основні фонди, оборотні 
засоби

Оцінка ймовірності стану бізнес-моделі

Оптимізація системи 
управління

Прогнозування 
майбутнього стану

Навчання

Корекція 
прогнозних 

значень

Виробничий та 
технічний 
потенціал

Постачальники

Конкуренти

Клієнти:

 Первинні,
 Другорядні.

Зовнішнє 
середовище

 

Рис. 3.2. Схема моделювання процесу адаптації підприємства до змін у 

цифрових технологіях.  

 

Процес управління кондитерським підприємством починається з 
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врахування планів керівництва, що визначає стратегію розвитку та методи 

отримання прибутку.  

При цьому керівництво підприємства аналізує фактори зовнішнього 

середовища. Перш за все ситуацію на ринку, сучасні технології, що 

використовуються, наявні у постачальників ресурси та ціни на них, що можуть 

бути використані у процесі виробництва продукції. Також аналізуються дані 

про постачальників та конкурентів, про основних та другорядних клієнтів. 

Головними клієнтами ПрАТ КФ Лагода є великі торгівельні мережі, що 

купують більшу частину продукції підприємства та суттєво впливають на його 

діяльність у майбутньому [39].  

Оцінка поточного стану підприємства, стану ТМЦ, інструментів та 

обладнання базується на даних, що надходять від інформаційної системи  у 

вигляді первинної та бухгалтерської звітності.  

Після прийняття відповідного управлінського рішення виконується 

програма з вдосконалення бізнес-моделі керівництва з урахуванням вимог 

навколишнього середовища. Тоді результат управлінського рішення можна 

представити у вигляді пересічення множин станів організації: 

 

,n,i,YSSS i 121    (3.2) 

 

де iS  – i-й стан підприємства. 

 

Базуючись на отриманих прогнозних значеннях імовірнісного стану 

бізнес-моделі підприємства розробляється план поточного управління.  

Прогнозування стану бізнес-моделі підприємства доцільно виконувати 

базуючись на експертних оцінках кваліфікованих спеціалістів. Отримати та 

формалізувати дані про минулі чи майбутні стани бізнес-моделі у поточних 

умовах недоцільно. Використання експертного методу оцінювання має місце 
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майже завжди, у тій чи іншій мірі. Так, наприклад, навіть якщо 

прогнозування стану системи виконується за допомогою інших методів, 

таких як множинна лінійна регресія на основі часових ряд або 

взаємозалежних факторів, експерти все одно приймають участь при оцінці 

достовірності отриманих результатів та їх придатності до використання [40].  

Таким чином, не зважаючи на розвиток автоматизованих програмних 

засобів прогнозування, участь експертів завжди є обов’язковою умовою 

побудування адекватної та достовірної моделі.  

Окрім того, використання методів прогнозування що базуються на 

використанні часових рядів у випадку дослідження у даному випадку 

ускладняються неоднорідністю об’єкта дослідження та відсутністю даних 

про зміну бізнес-моделі під впливом цифрових технологій за минулі періоди.  

Експертні методи оцінювання використовуються при вирішення слабо 

структурованих задач і їх ефективність визначається у значній мірі 

коректністю підрахунків оцінок та формування підсумкових значень, а не 

самим методом оцінювання.  

Також важливо враховувати, що прогнозні значення коригуються 

відповідно до змін у стратегії розвитку підприємства та змін у 

навколишньому середовищі, як це вказано на рис. 3.2. Це дозволяє зробити 

отриману модель оцінки стану бізнес-моделі універсальною для різних умов 

[41].  

У той же час статистична невизначеність зовнішнього і внутрішнього 

середовища кондитерського підприємства є характерною рисою 

моделювання складних економічних процесів. Це пов’язано з тим, що на 

реальні процеси можуть впливати різні непередбачувані фактори, які окрім 

того складно формалізувати та описати при складанні співвідношень між 

параметрами математичної моделі. Такі непередбачувані фактори можуть як 

позитивно, так і негативно вплинути на зміну бізнес-моделі підприємства. 

Таким чином, це призводить до необхідності у деяких випадках розглядати 

економічні процеси як випадкові. В цьому випадку неточності що виникають 
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при використанні на практиці моделей прогнозування майбутнього стану 

пов’язані з неповнотою або неточністю інформації у більшій мірі ніж з 

помилками у побудові самих моделей.  

3.2. Моделювання процесу оцінки імовірності стану бізнес-моделі 
ПрАТ КФ Лагода 

 

 

Процес управління бізнес-моделлю організації як правило наводиться у 

вигляді так званої «петлі управління», яка поєднує в собі циклічну 

послідовність наступних етапів: прогнозування, планування, контрольована 

реалізація розроблених планів, облік діяльності підприємства та аналіз 

отриманих від реалізації результатів, корекція початкових прогнозів та 

планів. Вирішення конкретних задач управління бізнес-моделлю 

підприємства залежить від наступних аспектів: 

- комплексний аналіз та ймовірнісна оцінка стану бізнес-моделі 

підприємства, прогнозування основних фінансово-економічних 

показників діяльності підприємства, 

- облік та контроль фінансово-економічних показніків діяльності 

підприємства та оптимізація бізнес-моделі підприємства.   

У даному розділі буде представлено методи та моделі вдосконалення 

бізнес-моделі підприємства з урахуванням впливу цифрових технологій, що 

підвищують ефективність управління, якісні та кількісні показники 

виробництва організації. Наведені у роботі методи та моделі є складовими 

частинами інформаційної системи організації, що безпосередньо забезпечує 

інформаційну базу для прийняття управлінських рішень [42]. 

Для розвитку кондитерського підприємств, з урахуванням високого 

рівня конкуренції, великого асортименту продукції, значної кількості 

контрагентів та потенційних шляхів реалізації, необхідна сучасна 

інформаційна база та бізнес-модель, що відповідає сучасним вимогам та 

цифровим технологіям як на вітчизняному, так і на зовнішньому ринку.  
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При цьому для визначення напрямку розвитку бізнес-моделі організації 

необхідно встановити межі, що визначають прибутковість та ефективність. 

Модель має враховувати або базуватись показнику ймовірності стану 

організації під впливом сучасних цифрових технологій, що визначають 

загальні тенденції розвитку ринку.  

Як було показано у другому розділі даної роботи, одним з найбільш 

поширених та при цьому ефективним засобом є вдосконалення бізнес-моделі 

організації. Якщо спочатку цифрові технології використовувались в першу 

чергу для автоматизації зменшення трудових витрат на виконання певних 

операцій, то сьогодні вони є повноцінним та цілком самостійним джерелом 

формування доданої вартості.   

У зв’язку з цим вирішення задачі вдосконалення бізнес-моделі 

організації суттєво ускладнилась. Це призводить до необхідності розробки та 

використання нових підходів, методів та моделей як для забезпечення 

стратегічного розвитку організації, так і для проведення оперативного 

моніторингу поточного стану [43].  

Життєвий цикл розвитку виробничої організації, до якої можна 

віднести досліджуване у роботі підприємство, як правило складає близько 

25-30 років та складається з наступних фаз: 

- створення, 

- розвиток, 

- зниження виробництва, 

- вдосконалення бізнес-моделі. 

Процеси вдосконалення бізнес-моделі організації мають місце завжди, 

залежно від конкретної політичної, економічної або соціальної ситуації, 

впливу навколишнього середовища, змін у технологіях. Як правило, раніше 

зміна бізнес-моделі викликалася зміною у поведінці та мотивації споживачів, 

підвищенням конкуренції, моральним та технологічним старінням 

виробництва чи кінцевого продукту. На сьогоднішній день одним з найбільш 

актуальних факторів впливу на розвиток бізнес-моделі організації виділяють 
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саме цифрові технології.  

Необхідність вдосконалення бізнес-моделі підприємства може 

виникати на різних етапах життєвого циклу організації. Причинами можуть 

бути фактори як зовнішнього, так і внутрішнього середовища [44].  

Процедура вдосконалення бізнес-моделі організації базується на 

розумінні вдосконалення як переходу від одного якісного стану до іншого. 

При цьому можлива зміна і в організаційній структурі організації, і в 

методах управління.  

Процедуру вдосконалення бізнес-моделі підприємства під впливом 

цифрових технологій можна представити як процес використання, 

часткового використання,  модифікації або ігнорування технологій, як 

показано на рис. 3.3.   

 

Використання

Часткове 
використання

Модифікація

Ігнорування

AА

BА

CА DА

 

Рис. 3.3. Види прийняття цифрових технологій при вдосконалення бізнес-

моделі організації 
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Поточний стан бізнес-моделі організації можна прийняти за випадкову 

величину, що залежить від внутрішніх та зовнішніх факторів. Послідовність 

станів у функції часу доцільно розглядати як випадковий процес. Для оцінки 

ймовірності стану бізнес-моделі використаємо теорію марковських процесів 

(ланцюгів).  

Основна мета процедури прогнозування стану досліджуваного об’єкта 

на основі теорії марковських процесів полягає в тому щоб визначити 

ймовірність стану об’єкта через певний проміжок часу у майбутньому [45].  

Досліджуваний процес вдосконалення бізнес-моделі організації є 

марковським, тому що для кожного моменту часу t ймовірність стану у 

майбутньому (при 0tt  ) залежить тільки від стану організації у поточний 

момент, тобто при 0tt   та не залежить від того, як процес вдосконалення 

протікав у минулому періоді часу 0tt  .  

Досліджуваний у роботі випадковий процес переходу бізнес-моделі від 

одного стану до іншого можна назвати процесом з дискретним станом, тому 

що можна точно визначити всі стани системи один за одним. Крім того, 

процес переходу від одного стану до іншого відбувається стрибками. 

Наприклад, при впровадженні нового програмного забезпечення або 

технології, процес вдосконалення бізнес-моделі підприємства відбувається 

саме стрибком, а не поступовим введенням технології в експлуатацію.  

Поточний стан бізнес-моделі підприємства позначимо як i
S .  

Припустімо, що можливі чотири стани бізнес-моделі організації, на 

яку впливають цифрові технології: 

1S – використання технології,  

2S  – часткове використання технології,  

3S  – модифікація та використання технології,  

4S  – ігнорування технології (відмова від зміни та повернення до 

попереднього стану).  

Ці чотири стани представимо у вигляді графа станів бізнес-моделі 
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організації: 

 

S1

S2 S3

S4

 

Рис. 3.4. Граф станів бізнес-моделі організації 

 

Виділяють процеси з дискретним та безперервним часом. Оскільки у 

досліджуваному об’єкті, тобто бізнес-моделі організації, перехід між 

різними станами здійснюється у певний заздалегідь визначений час, цей 

процес можна віднести до процесу з дискретним часом [46].  

Таким чином, визначимо, що бізнес-модель організації може 

знаходитись у одному з станів: 1S , 2S , 3S , 4S  і перехід між станами 

здійснюється у дискретні моменти часу 1t , 2t , 3t , 4t . 

Відповідно до моментів часу можна виділити кроки 1, 2, 3 та 4. 

Послідовність станів досліджуваної системи можна визначити функцією 

кроків: 1(1)S , 2 (2)S , 3 (3)S , 4 (4)S . 

Слід також відзначити, що бізнес-модель організації, знаходячись на 

певному i -му кроці, може залишатися у ньому, тобто не переходити в інший 

стан. Кожен такий стан можна визначити як імовірність ( )
i

P k , що означає 

імовірність i-го стану досліджуваної системи на k -му кроці. Перехід з 

одного стану в інший визначається імовірністю 
ijP .  

В цьому випадку перехід бізнес моделі i  в стан j  відбудеться з 

імовірністю 
ijP . 
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На будь-якому кроці підсумкове значення імовірностей дорівнює 

одиниці. Це означаю, що всі можливі стани на кожному кроці складають 

повну групу подій. 

Якщо для всіх станів та всіх переходів відомі імовірності, та немає 

залежності від номера кроку,  то стани досліджуваної системи складають 

однорідний марковський ланцюг [47].  

Відповідно, якщо об’єкт залишився у певному стані, тобто не 

використав, а проігнорував технологію, то імовірність переходу дорівнює 

нулю: 

 


ij

P 0  

 

Якщо імовірність переходу від кроку до кроку змінюється, то така 

послідовність змін бізнес-моделі організації представляє собою 

неоднорідний марковський ланцюг з дискретним часом.  

Таким чином, імовірність переходів, або вдосконалень бізнес-моделі 

шляхом введення цифрової технології, згідно з рис. 3.2. можна представити у 

вигляді наступної матриці: 

 

 
 
 
 
 
 

11 12 13 14

21 22 23 24

ij

31 32 33 34

41 42 43 44

P P P P

P P P P
P .

P P P P

P P P P

 (2.1) 

 

На головній діагоналі представленої матриці знаходяться імовірності 

непереходів. Тобто це імовірність того, що бізнес-модель не зміниться та 

цифрова технологія передбачена даним кроком не буде застосована. Якщо 

імовірність переходу дорівнює нулю, то перехід системи від одного стану до 

іншого не відбувається.  

Граф з наведеними імовірностями переходів системи від одного стану 
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до іншого наведено на рис. 3.5.  

 

S1, PS1

S4, PS4

S3, PS3S2, PS2

 P11

 P33 P22

 P44

 P12=0,2  P13=0,1

 P24=0,2  P34=0,1

 

Рис. 3.5. Розмічений граф станів бізнес-моделі організації 

 

Сума імовірностей по рядкам має дорівнювати одиниці: 

 

.1;1;1;1 4434332422131211  PPPPPPPP  (3.2) 

 

Рівняння (2.2) необхідне для того щоб визначити відсутність переходу 

системи від одного стану до іншого (не прийняття ніякого рішення).  

Враховуючи розмічений граф станів бізнес-моделі організації (рис. 3.3) 

знайдемо імовірності станів для різних кроків.  

Початковий стан бізнес-моделі організації можна описати наступними 

імовірностями: 
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1 2 3 4

P(0 ) 1, P (0 ) P (0 ) P (0 ) 0. (3.3) 

 

На першому кроці переходу імовірності станів співпадають з 

імовірностями переходів, тобто: 

 

   
1 11 2 12 3 13 4 14

P(1) P , P (1) P ,P (1) P , P (1) P . (3.4) 

 

На другому кроці: 

 




4

i i ij

j 1

P( 2 ) P(1)P , (3.5) 

 

де i 1,..,4  для прикладу, що розглядається.  

 

Тоді модель оцінки імовірності зміни бізнес-моделі організації 

напишемо у вигляді [46]: 

 



 
4

i i ij

j 1

P( k ) P( k 1)P . (3.6) 

 

Пошук кроку можна представити у вигляді етапів [46]: 

 

 ...)1()1( iDiF PP  до   
iF iD

P ( k ) P ( k ) 0 , (3.7) 

 

де D та F – припустимі та фактичні значення, що у нашому випадку 

визначаються експертним шляхом.  

Таким чином, пошук найбільш імовірного стану бізнес-моделі 

організації можна звести до задачі стохастичного програмування: 
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iF iD

P ( k ) P ( k ) min. (3.8) 

 

Аналогічно для станів що мінімізуються. Але при цьому припустимі 

значення імовірностей мають перевищувати фактичні [48].  

Експертні припустимі значення імовірності для ПрАТ КФ «Лагода» та 

цифрових технологій для третього стану складають 
3

P ( k ) 0,2 .  

Тоді для визначення номерку кроку, при якому значення імовірності 

третього стану виявиться у припустимих межах, знайдемо імовірності 

переходів [49]: 

 

.11

,9,01

,8,01

,7,01

43424144

34323133

24232122

14131211







PPPP

PPPP

PPPP

PPPP

 

(3.9) 

 

Тоді матриця переходів матиме наступний вигляд: 

 

.

1000

1,09,000

2,008,00

01,02,07,0



















ijP  (3.10) 

 

Імовірності станів на 0, 1, 2 та 3 кроці дорівнюють відповідно: 

0)0(...)0(,1)0( 021  PPP ;  

0)1(,1,0)1(,2,0)1(,7,0)1( 144133122111  PPPPPPPP ; 

06,0)2(,16,0)2(,3,0)2(,49,0)2( 4321  PPPP ; 

126,0)3(,193,0)3(,338,0)3(,343,0)3( 4321  PPPP . 

 
iF iD

P ( 3 ) P ( 3 )  більше нуля, тому кількість кроків дорівнює 3. 
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Результат моделювання стану бізнес-моделі організації наведено на 

рис. 3.6 [50]. 

 

 

Рис. 3.6. Результат моделювання стану бізнес-моделі організації у процесі 

вдосконалення 

 

Запропонована модель оцінки імовірності станів бізнес-моделі 

організації забезпечує прогнозування стану об’єкту у процесі вдосконалення. 

Модель відноситься до класу імовірнісних та на даний момент базується на 

даних експертів.  

 

3.3. Реалізація та впровадження удосконаленої бізнес-моделі ПрАТ 

КФ Лагода 
 

 
Управління будь-якою організацією неможливе без ретельного аналізу 

обсягу інформації та її обробки комп’ютером. Використання обчислювальної 

техніки в різних організаціях пройшло великий шлях, який визначався 

розвитком не тільки техніки, але й розвитком принципів та методів обробки 

інформації з точки зору галузей застосування, так і з точку зору широти 

використання.  

0
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         Інформаційна система ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» - це 

організаційно впорядкована взаємопов’язана сукупність засобів і методів 

інформаційної технології. А також використовуваних для зберігання, 

обробки і представлення інформації для досягнення поставлених цілей. Це 

середовища, складовими елементами якого є: комп’ютери, програмні 

продукти, інформаційні бази, люди, що працюють з ними, різного роду 

технічні та програмі засоби зв’язку.  

         Інформаційну систему забезпечують: технічні засоби; методи, моделі, 

алгоритми обробки інформації, програм; документація по взаємодії, 

наприклад, персоналу з технічними засобами; правові норми по експлуатації 

інформаційних систем.  

         З множини елементів інформаційної системи ПрАТ «Кондитерська 

фабрика «Лагода» можна виділити чотири основні взаємопов’язані елементи 

(рис. 3.7).  

         В управлінській діяльності будь-який керівник чи менеджер стикається 

з двома просторами: з внутрішнім середовищем компанії (виробничі та 

бізнес-процеси, персонал) і зовнішнім середовищем (постачальники, 

споживачі, конкуренти). Схема обробки даних зображена на рисунку 3.7.  
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Рис. 3.7 Інформаційна система ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» 
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Рис. 3.8 Схема обробки даних на підприємстві 
   

 

       ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» використовує наступне 

програмне забезпечення:  

- Пакет Microsoft Office, а саме: текстовий редактор Microsoft Office, 

електронні таблиці Microsoft Excel, засіб для презентацій Microsoft 

Power Point, інструмент для організації і планування роботи Microsoft 

Outlook, система управління базами даних Microsoft Access; 

- 1С: Підприємство 8.0; 

- Корпоративна система «Склад».  

         Додатки Microsoft Office допускають обмін будь-якими даними між 

додатками. Однак, в практиці роботи даного підприємства відмічена 

недостатня підготовка і невисокий рівень володіння. Для більш ефективної і 

оперативної роботи в організації був введений такий програмний продукт як 

«1С: Підприємство 8.0».  

         «1С: Підприємство 8.0 Управління торгівлею» підвищує ефективність 

роботи підприємства за рахунок автоматизації рутинних робіт, ведення 
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обліку в реальному масштабі часу, за рахунок швидкої і зручної підготовки 

інформації для прийняття рішень на різних рівнях. Система дуже швидко 

запускається в експлуатацію і починає приносити віддачу.  

         На фірмі існує інформаційна система «Склад», розроблена 

працівниками ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» і призначена для 

автоматизації обліку запасів та готової продукції.  

         Функціональне призначення – рішення задач по зберіганню та 

швидкому доступу до інформації про заявки та поставки товарів та сировини. 

Програма представляє собою базу даних з користувацьким інтерфейсом.  

         Користувач має можливість вносити необхідні дані, здійснити перевірку 

на наявність необхідної заявки, проаналізувати статистичні дані, отримати 

результати своєї діяльності, побудувати для себе план дій і т.п.. 

         Логічна структура представлена наступними модулями:  

- користувацький інтерфейс; 

- модуль для зберігання БД; 

- модуль фільтрації пошуку; 

- модуль пошуку через командну строку програми 

- модуль відображення таблиць; 

- модуль авторизації. 

Запровадження вдосконаленої бізнес-моделі організації на ПрАТ КФ 

Лагода дозволяє змінити у першу чергу структуру зберігання даних та 

перейти від локальної інформаційної системи з клієнт-серверною 

архітектурою до системи що зберігається на віддаленому віртуальному або 

виділеному сервері дата центру, що надає наступні переваги: 

1. Надійність. Центри обробки даних мають декілька незалежних 

каналів підключення до мережі інтернет, а також резервні джерела живлення. 

Тому вони не залежать від одного провайдера та постачальника 

електроенергії. Навіть у випадках, коли відключається електроенергія та 

виходить з ладу один з каналів підключення до мережі інтернет, віртуальний 

або виділений сервер завжди працює та завжди доступний для користувачів. 
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Таким чином, якщо розмістити інформаційну систему підприємства на 

віддаленому сервері, вона буде завжди доступною [26].  

 2. Автоматичне резервне копіювання. Більшість хостингових компаній 

що орендують потужності у дата-центрах та надають їх  користувачам, 

виконують автоматичне резервне копіювання. Наприклад, кожного дня 

створюється повна резервна копія всіх даних, яке підприємство розташувало 

на віддаленому сервері. Це дозволяє відновити працездатність системи у 

випадку навмисного або ненавмисного пошкодження даних, або дій 

зловмисників.  

 3. Швидкість роботи. Хостингові компанії орендують у дата центрах 

сучасне обладнання, що за обчислювальними можливостями випереджає 

звичайні користувацькі рішення. Якість налаштування мережевої 

інфраструктури дозволяє забезпечити максимальну швидкість з’єднання 

корпоративної інформаційної системи з мережею Інтернет.  

 Особливо актуальним є використання послуг хостингових компаній у 

випадках, коли користувачі інформаційного ресурсу розташовані в іншій 

країні. Наприклад, якщо кінцеві користувачі будуть знаходитись на іншому 

континенті, то зручніше орендувати сервер саме на території цього 

континенту або країни. За таких умов швидкість підключення користувачів 

до Інтернет-ресурсу буду максимальною [27].  

 4. Гнучкість та адаптивність. Також модель IaaS вигідно відрізняється 

гнучкістю та адаптивністю. У разі необхідності є можливість досить швидко 

змінювати конфігурацію як апаратного, так і програмного забезпечення 

побудованої інформаційної системи на віддаленому сервері. При 

використанні віртуального серверу зміна конфігурації відбувається за кілька 

хвилин.  

 5. Захист від DDoS атак. При здійснені атак як правило 

використовується атака на IP-адресу користувача або сервера. У разі 

використання віддаленого сервера, є можливість швидко змінити адресу або 

перемістити її у спеціальну захищену зону. Таким чином, є можливість 
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безперебійної роботи системи навіть у випадку DDoS-атак з боку 

зловмисників чи конкурентів.  

 6. Розділення прав доступу. Як правило права доступу root (супер 

адміністратора)  отримує лише одна людина – власник компанії або головний 

системний адміністратор. Всі інші користувачі системи мають права доступу 

лише згідно із своїми службовими обов’язками. Таким чином усувається 

можливість навмисного або ненавмисного пошкодження співробітниками, 

які не мають доступу до цієї частини інформаційної системи або каталогу 

бази даних [28].  

 7. Можливість надання доступу клієнтам. Сучасні серверні операційні 

системи, що використовуються на віртуальних та виділених серверах, 

надають можливість детального налаштування прав доступу. У цьому 

випадку є можливість надання прав доступу до певних частин інформаційної 

системи навіть стороннім суб’єктам з гарантованим захистом певних даних 

від перегляду та редагування.   

 8. Зв’язок між елементами інформаційної системи. Розміщення всіх 

даних та програмного забезпечення на одному сервері дозволяє уникнути 

неузгодженості при використанні однієї і тієї ж інформації різними 

суб’єктами.  

 9. Можливість налаштування сервера у режимі «дзеркало». Не 

обов’язково зберігати всі дані лише в одному екземплярі в одному місці. 

Якщо є можливість, бажано створювати дублюючий сервер, який 

працюватиме у режимі «дзеркало». Наприклад, якщо віддалений сервер 

працює без збоїв, але при цьому у самій організації немає доступу до мережі 

інтернет, то немає і зв’язку між співробітниками та сервером. У цьому 

випадку доцільніше використовувати паралельно два сервери – один у дата-

центрі, другий у самій організації. Уся інформація на цих двох серверах 

записується паралельно. Коли немає доступу до одного, інший завжди 

доступний та може повноцінно виконувати всі свої функції  [29].  
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 10. Співвідношення ціна/якість. Сучасні дата центри оснащуються 

потужними багатопроцесорними серверами. У поєднанні з використанням 

XEN та KVM технологій віртуалізації собівартість одного віртуального 

сервера може бути нижчою у порівнянні з локальним розміщенням серверу в 

організації. При цьому, потужності звичайного віртуального сервера як 

правило достатньо для розміщення корпоративної інформаційної системи, 

внутрішньої бази даних та корпоративного порталу або інтернет-сайту.  

 Представлена у роботі бізнес-модель організації відповідає стандартній 

моделі виробничого підприємства, що суттєво звужує можливості реалізації 

гнучкої та адаптивної політики розвитку організації. Використання сучасних 

цифрових технологій, так чи інакше, є необхідною умовою забезпечення 

життєздатності організації та вимагає внесення суттєвих змін у існуючу 

бізнес-модель.  

Практична значущість представленої у роботі моделі оцінки 

імовірності стану бізнес-моделі організації дозволяє оцінити, на якому кроці, 

тобто у який конкретно період, буде найбільша імовірність застосування та 

відповідної зміни бізнес-моделі досліджуваної організації. Можливе 

використання моделі на інших підприємствах, що значно розширює 

можливості її використання на практиці.  

  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Досліджуваний у роботі випадковий процес переходу бізнес-моделі від 

одного стану до іншого можна назвати процесом з дискретним станом, тому 

що можна точно визначити всі стани системи один за одним. Крім того, 

процес переходу від одного стану до іншого відбувається стрибками. 

Наприклад, при впровадженні нового програмного забезпечення або 

технології, процес вдосконалення бізнес-моделі підприємства відбувається 

саме стрибком, а не поступовим введенням технології в експлуатацію.  
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Процедура вдосконалення бізнес-моделі організації базується на 

розумінні вдосконалення як переходу від одного якісного стану до іншого. 

При цьому можлива зміна і в організаційній структурі організації, і в 

методах управління.  

Процеси вдосконалення бізнес-моделі організації мають місце завжди, 

залежно від конкретної політичної, економічної або соціальної ситуації, 

впливу навколишнього середовища, змін у технологіях. Як правило, раніше 

зміна бізнес-моделі викликалася зміною у поведінці та мотивації споживачів, 

підвищенням конкуренції, моральним та технологічним старінням 

виробництва чи кінцевого продукту. На сьогоднішній день одним з найбільш 

актуальних факторів впливу на розвиток бізнес-моделі організації виділяють 

саме цифрові технології.  

Використання побудованої удосконаленої бізнес-моделі підприємства 

та моделі оцінки імовірності зміни бізнес-моделі дозволяє підвищити 

ефективність управління підприємством та його адаптивність до змін у 

навколишньому середовищі. 

Запропонована модель оцінки імовірності станів бізнес-моделі 

організації забезпечує прогнозування стану об’єкту у процесі вдосконалення. 

Модель відноситься до класу імовірнісних та на даний момент базується на 

даних експертів.  
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ВИСНОВКИ  

 

У кваліфікаційній роботі було поставлено та виконано завдання 

вдосконалення бізнес-моделі організації під впливом цифрових технологій на 

прикладі ПрАТ КФ Лагода.  

Було проаналізовано поточну бізнес-модель підприємства, а також 

досліджено фактори, що впливають на її зміну під впливом цифрових 

технологій. Також було побудовано вдосконалену бізнес-модель організації 

під впливом цифрових технологій на прикладі ПрАТ КФ Лагода.  

Для оцінки імовірності впливу цифрових технологій на сучасну бізнес-

модель організації було побудовано модель оцінки імовірності зміни стану 

бізнес-моделі, що базується на використанні експертних оцінок.   

Практичне значення отриманих у роботі результатів полягає в тому, що 

у ході виконання було проаналізовано сучасні бізнес-моделі організацій, а 

також цифрові технології що визначають зміни у цих бізнес-моделях.  

Використання побудованої удосконаленої бізнес-моделі підприємства 

та моделі оцінки імовірності зміни бізнес-моделі дозволяє підвищити 

ефективність управління підприємством та його адаптивність до змін у 

навколишньому середовищі. 

Запропонована модель оцінки імовірності станів бізнес-моделі 

організації забезпечує прогнозування стану об’єкту у процесі вдосконалення. 

Модель відноситься до класу імовірнісних та на даний момент базується на 

даних експертів.  

Якщо імовірність переходу від кроку до кроку змінюється, то така 

послідовність змін бізнес-моделі організації представляє собою 

неоднорідний марковський ланцюг з дискретним часом.  

Досліджуваний у роботі випадковий процес переходу бізнес-моделі від 

одного стану до іншого можна назвати процесом з дискретним станом, тому 

що можна точно визначити всі стани системи один за одним. Крім того, 

процес переходу від одного стану до іншого відбувається стрибками. 
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Наприклад, при впровадженні нового програмного забезпечення або 

технології, процес вдосконалення бізнес-моделі підприємства відбувається 

саме стрибком, а не поступовим введенням технології в експлуатацію.  

Процедура вдосконалення бізнес-моделі організації базується на 

розумінні вдосконалення як переходу від одного якісного стану до іншого. 

При цьому можлива зміна і в організаційній структурі організації, і в 

методах управління.  

Процеси вдосконалення бізнес-моделі організації мають місце завжди, 

залежно від конкретної політичної, економічної або соціальної ситуації, 

впливу навколишнього середовища, змін у технологіях. Як правило, раніше 

зміна бізнес-моделі викликалася зміною у поведінці та мотивації споживачів, 

підвищенням конкуренції, моральним та технологічним старінням 

виробництва чи кінцевого продукту. На сьогоднішній день одним з найбільш 

актуальних факторів впливу на розвиток бізнес-моделі організації виділяють 

саме цифрові технології.  
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