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СЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ, РЕГІОНУ 
 

Самойленко Д.М., 
аспірант кафедри підприємництва та економіки підприємства 

Університету митної справи та фінансів України 

 

ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ 

 СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

У теорії та практиці менеджменту інтерес до інформації як об‘єкта та ресурсу управління 

підприємницькою діяльністю постійно зростає, що обумовлено розширенням інформаційного впливу на 

управлінські рішення щодо різних аспектів діяльності. Зовнішнє інформаційне середовище є джерелом ресурсів 

підприємства, необхідних для підтримки її внутрішнього потенціалу. Підприємство знаходиться в стані 

постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Завдання 

стратегічного управління полягає в забезпеченні такої взаємодії підприємства із зовнішнім інформаційним 

простором, яке дозволяло б йому підтримувати свій потенціал на рівні, необхідному для досягнення своїх 

цілей, і тим самим давало б можливість адаптовано розвиватись в довгостроковій перспективі [2, c. 80]. 

Активне пристосування підприємства до мінливих умов зовнішнього середовища  можливо тільки при 

умові стратегічного підходу, що свідчить про необхідність обґрунтування якісної стратегії адаптації. Вибір 

оптимальної для підприємства стратегії адаптації залежить від багатьох факторів: потенціалу, стратегічних 

цілей та намірів підприємства, стану ринку та положення підприємства на ньому, стратегії конкурентів, потреб 

клієнтів, економічної та політичної обстановка в країні, тощо. Адаптація виступає ефективним процесом 

пристосування підприємства до зовнішніх умов, що змінюються та включає [3, c. 275]: систему організаційно-

економічних і соціальних регуляторів, передбачає зміни в структурі, управлінні та функціональних процесах, 

що протікають на підприємстві, та має на меті забезпечення стійкості функціонування та розвитку соціально-

економічної системи у довгостроковій перспективі. 

З метою визначення оптимальної стратегії адаптації розроблено методичний підхід, що поєднує в 

єдиний інтеграційний процес  послідовний алгоритм дій  щодо управління стратегією адаптації підприємств 

роздрібної торгівлі, який базується на просторовому моделюванні оптимальної взаємодії параметрів, які 

впливають на визначення адаптації в умовах турбулентного середовища. 

Методологія формування стратегії адаптації діяльності підприємств роздрібної торгівлі передбачає 

застосування інтегрованого підходу, відповідно якому, здійснюється інтеграція  базової платформи архітектури 

ефективності діяльності підприємства з зовнішнім інформаційним шумом при врахуванні рівня його готовності 

до запровадження стратегії в поточну діяльність і опору персоналу до майбутніх змін. Вибір оптимальної 

стратегії адаптації діяльності підприємств роздрібної торгівлі здійснюється на основі оцінки просторового 

обсягу довільної піраміди за формулою [1]:  

                                  
P

VK SA Q )ZZZ(
3

1 DAGI                                     (1) 

де KIZ - загальна площа ефективності діяльності підприємства роздрібної торгівлі; 
VG

Z  - загальна площа 

адаптивності архітектури ефективності діяльності підприємства роздрібної торгівлі; 
DAZ - загальна площа 

готовності підприємства торгівлі до запровадження стратегії адаптації; 
PSQ - висота (вплив зовнішнього 

шуму). 
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        де а, б, с – сторони трикутника 

Запропонований підхід  наочно демонструє наведена графічна модель формування стратегії адаптації 

діяльності підприємства роздрібної торгівлі  на основі теореми Герона  (рис. 1). 
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СЕКЦІЯ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, НАУЦІ І ТЕХНІЦІ 
 

Бардадим О.В., 
аспірант кафедри освітнього і соціокультурного  

менеджменту та соціальної роботи  
ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

Науковий керівник —  д-р. пед.наук, проф. Данилюк С.С. 
 

КІЛЬКІСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНИМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИМИ ЗАСОБАМИ У ЗНЗ 

У ПЕРІОД 2015-2020 РОКІВ 
 
На рівні всіх держав стоїть завдання створити сучасне освітнє середовище, яке зможе повністю забезпечити 

інформаційно-комунікаційними засобами всі освітні заклади, включи таке поняття як «інформаційно-освітнє 
середовище». Під цим терміном слід розуміти: сукупність інформаційних систем, цифрових пристроїв, джерел, 
інструментів та сервісів, які створюються та розвиваються для забезпечення роботи навчальних закладів та 
вирішення завдань, що здійснюються у процесі підготовки та реалізації навчального процесу, та сукупність 
технічних засобів, які використовують з певною метою для того, щоб забезпечити доступ до інформації, 
програмних продуктів. Тому сучасному вчителю у ХХІ столітті необхідно вміти працювати як у традиційному 
середовищі так й у віртуальному. Студентам чи учням важливо, щоб вчителі, які викладають свою дисципліну 
володіли би сучасними цифровими технологіями.  Тому ось чому у «Інформаційно-освітнє середовище 
цифрової освіти» слід включати:  

 технічні засоби (комп'ютери, планшети, мобільні пристрої, мережі, відеосистеми, інтерактивні екрани);  

 освітні ресурси (програмне забезпечення, інформаційні ресурси, системи дистанційного навчання, 
електронні бібліотеки, хмарні ресурси, вебінари, телеконференції.  

Основне завдання цифровізації полягає у створенні сучасного освітнього середовища. Поширення цифрових 
технологій сприяє якісним змінам в сфері освіти. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій має 

здійснюватися на відповідній інженернокомп‘ютерній інфраструктурі. Освітнє середовище має стати засобом 
для реалізації компетентнісної освіти. Це може бути реалізоване через: «інформаційно-освітнє середовище», що 
включає в себе: 

 технічні та програмні засоби;  
 доступ, передача та поширення інформації, що має на меті розвивати та стимулювати інтелектуальні 

задатки особистості;  

 формування способів пізнавальної діяльності. 
Слід зазначити, що у ХХІ столітті технічні засоби з одного боку стали поширеним та масовим явище, а з 

іншого, доступ  до цифрових ресурсів мають не всі представники навчального процесу. Як свідчить[1]: 
«Близько 826 мільйонів учнів не відвідують школу через пандемію COVID-19, з них половина із загального 
числа не мають доступу до домашнього комп'ютера, а 43% (706 мільйонів) не мають доступу до Інтернету в 
домашніх умовах, в той час як цифрове дистанційне навчання використовується для забезпечення 
безперервності освіти в переважній більшості країн». І тому для сучасного світу притаманне явище «цифрового 
поділу». Його ЮНЕСКО визначає як: «Цифровий поділ – розрив між людьми, які мають ефективний доступ до 
цифрових та інформаційних технологій та послуг, та особами, які мають дуже обмежений або взагалі 
відсутність доступу» [1]. Крім фізичного доступу до технології люди також не володіють відповідними 
компетентностями чи навиками і тому постає завдання у забезпеченні відповідними ресурсами освітні заклади. 

При аналізу статистичних звітів[2-5] за період 2015-2020 рр. кількість персональних комп‘ютерів в Україні 

збільшується, що дає надію на те, що доступ людей до інформаційноцифрових технологій теж збільшувався. 
(див. рис.1.) 

Рис 1. 

Динаміка збільшення кількості комп‘ютерів, ноутбуків та планшетів в Україні в період 2015-2020 роки[2-5] 
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Продовжуючи використовувати ті ж самі статистичні данні (див.рис.2) спостерігаємо динаміку зростання 

кількості комп‘ютерів, але з іншими даними такі як: кількість технічно несправних; комп‘ютерів, яким понад 

п‘ять років;кількість встановлених офіційних операційних систем та кількість комп‘ютерів для управління 

господарською діяльністю. 

 
Рис. 2. Динаміка збільшення кількості комп‘ютерів в Україні в період 2015-2020 року[2-5] 

 

 

 
Рис.3. Динаміка відношення кількості  робочих за комп‘ютерів до кількості комп‘ютерних класів [2-5] 

 

 

З статистичних даних  кожним роком в Україні збільшується кількість комп‘ютерних класів, що свідчить 

про збільшення комп‘ютерів на кожну особу.  

З цих самих статистичних даних слідує тещо зростає кількость навчальних закладів в яких проведено 

інтернет за системою Wi-Fi та 3G-інтернетом.  

Виходячи (див.рис.4) з статистичних даних спостерігається наступна динаміка збільшення швидкості 

інтернету в навчальних закладах. 
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Рис.4.  Швидкість Інтернету у різних закладах освіти 

 

З аналізу діаграм на рисунках(1-4) слід зазначити, що в українських школах станом на 2020 рік є відповідна 

цифрова інфраструктура: кількість робочих місць за комп‘ютером 197 587 одиниць; кількість комп‘ютерних 

класів 20 113 класів; 235 086 одиниць комп‘ютерів підключена до Інтернету; 3601 закладів має доступ до 

мережі із швидкістю 10 Мбіт/с; 1339 закладів має доступ до мережі із швидкістю від 10 Мбіт/с; до 30 Мбіт/с; 

2324 закладів має доступ до мережі із швидкістю від 30 Мбіт/с; до 100 Мбіт/с; 1183 заклади освіти має доступ 

до мережі із швидкістю до 100 Мбіт/с;10 022 закладів площа яких покрита Wi-Fi; 9,82 робочих місць у 

комп‘ютерних класах. Крім того школи почали оснащуватися іншими цифровими засобами навчання  

Окрім того в Україні чимало підприємств збільшує чисельну кількість автоматичних роботизованих ліній та 

верстатів.  
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НОВІ МЕДІА: ПОПУЛЯРНІСТЬ СЕРЕД МОЛОДІ 

 

Ступінь розуміння суспільством феномену медіа в сучасну інформаційну епоху говорить про зрілість такого 
суспільства . Медіа – це засоби передавання інформації, такі як радіо, телебачення, Інтернет (соціальні мережі), 
преса та ін. Загалом, медіа відіграють роль своєрідного носія інформації для людини та займають певне місце. 
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