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Таблиця 2 – SWOT-аналіз впровадження ІТ-систем на підприємстві
S (Сильні сторони) W (Слабкі сторони)

Долучення  до  прогресивних,  а  одночасно  й
перспективних  для  подальшого  розвитку
підприємства  рішень.  Сучасним  світовим
трендом розвитку ІТ-систем є зниження витрат
компаній  на  їх  імплементацію,  що є  особливо
актуальним  для  підприємств,  які  мають
обмежений фінансовий потенціал.

Хмарні  технології  недостатньо
використовуються  вітчизняними
підприємствами  через  низку  причин,  а  саме:
відсутність  відповідного  нормативного
забезпечення, нестачу необхідної інформації та
фахівців,  які  володіють  необхідним  рівнем
кваліфікації  для  їх  ефективного  впровадження
тощо.

O (Можливості) T (Загрози)
Провайдери  хмарних  технологій  постійно
різновекторно  вдосконалюють  ці  системи  з
урахуванням їх споживчих властивостей. Одним
з провідних напрямків такого вдосконалення є
досягнення прийнятного рівня безпеки.

Ризики  порушення  безпеки,  ризики  втрати
даних,  ризик  того,  що  вкладені  інвестиції  не
окупяться протягом очікуваного періоду тощо.

Узагальнюючи  вищевикладене  можна  відзначити,  що  контролінг  в  умовах  цифровізації
набуває  статусу  головного  багатофункціонального  корпоративного  інституту  знанієструктури,  що
включає  організаційні  відносини  та  механізми  взаємодії  еклементів  структури  управління,
компетенції  персоналу  (підсистему  знань)  і  підсистему  інженерії  знань.  Стратегічним  завданням
розвитку корнтролінгу є створення ефективних ІТ-систем на підприємстві  з метою реалізації  усїх
функцій та завдань контролінгу, застосування сучасного аналітико-методичного апарату контролінгу
для  підтримки процесів розробки управлінських рішень з  операційного та стратегічного розвитку
підприємства.
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НАСЛІДКИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Анотація.  Обґрунтована необхідність дослідження наслідків розвитку цифрової економіки
та суспільства в Україна.  Виокремлено деякі  найбільш суттєві  позитивні та негативні наслідки
розвинення цифрових сервісів. 

 
Сучасні  тренди розвитку  економіки характеризуються  тісним взаємозв’язком із  розвитком

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та сервісів. В життєдіяльність суспільства та бізнесу
активно  втручається  мережева  економіка,  особисте  життя  переходить  у  площину  спілкування  в
соціальних мережах, виникають нові можливості дистанційного працевлаштування, формуються нові
фінансові  інструменти –  кріптовалюта,  та  нові  загрози  -  кіберзлочини.  З  огляду  на  це  в  Україні
сформовано  та  прийнято  Концепцію  розвитку  цифрової  економіки  та  суспільства  України  на  
2018-2020 роки [1]. 

Втім,  інституціональні  зміни  в  суспільстві  призводять  до  низки  наслідків  позитивного  та
негативного характеру. Спостерігається опір нововведенням з боку населення та бізнес-одиниць, які
звикли  к  традиційним  методам  роботи  та  життєдіяльності.  Визначимо  першорядні  наслідки,  які
виникають в ході імплементації цифрової економіки та суспільства в країні. До позитивних наслідків
можна віднести такі:
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 продовження віку соціальної та трудової активності населення завдяки суплікуванню в
соціальних мережах, дистанційному навчанню в «університетах третього віку», перехід до концепції
«активної старості»;

 зміна змістового наповнення праці в бік її інтелектуалізації, що, в свою чергу, призводить
до необхідності постійного самонавчання та підвищення компетенцій;

 зростання екологічності виробничих процесів завдяки формуванню міжнародної системи
екологічного контролю та моніторингу; 

 створення нових робочих місць, зокрема, дистанційних; 
 скорочення рівня корупції завдяки впровадженню електронного урядування;
 нові можливості освіти, медицини, культури тощо. 
До негативних проявів розвитку цифрової економіки доцільно віднести такі:
 зростання кіберзлочинності на різних рівнях виникнення;
 збільшення психологічних проблем особистості, розвиток социопатії;
 виникнення соціально-небезпечних молодіжні групи у соціальних мережах;
 залежність низки соціально-економічних, виробничих та побутових процесів, які носять

мережевих характер, від сталої роботи енергоносіїв;  
 втручання в особистий простір через систему електронної ідентифікація особи;
 необхідність швидкого реагування на заміни технологій, що може бути проблемою як для

осіб похилого віку, так і сільського населення (з огляду на наявність цифрового розриву). 
Таким чином, цифрова економіка та суспільно як новий етап розвитку людства, привносить у

життя певні зміни, які мають як позитивні, так і негативні наслідки. Вони потребують свого вивчення
задля мінімізації несприятливих наслідків та розвитку позитивних змін. У подальшому планується
дослідження основних проблем, що виникають в процесі цифровізації суспільства.   
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ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ  НА РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТЕНТА

Аннотация.  Проведен  анализ  проблем  формирования  телевизионного  контента  в  сети
Интернет. Усовершенствован подход к формированию ценовой политики на размещение контента
операторами IPTV.

С каждым  годом  в  Украине  увеличивается  количество  телевизионного  контента,  поэтому
перед  операторами  платного  телевидения  стоит  важная  задача  донести  ценность  продукта  до
аудитории, тем самым развивать лояльность существующих абонентов, получить прибыль и успешно
конкурировать.  Важнейшим  фактором  привлечения  и  удержания  зрителя  является  грамотно
сформированная ценовая политика на размещение контента, а также разнообразие тарифных планов.
Пакетирование  -  это  по  сути  инструмент  продаж,  способ  собрать  платные  каналы  в  такое
предложение,  чтобы оно было, с  одной стороны, привлекательным для абонента,  а с  другой -  не
выходило за рамки его бюджета. Умение создать такую услугу - одна из основ бизнеса кабельного
оператора. 

Основной целью работы есть формирование научной методики оценки ценовой политики на
размещение  платного  телевизионного  контента  кабельных  операторов  Украины.  Актуальность
проблемы,  решению  которой  посвящено  данное  исследование,  обусловлена  формированием  в
условиях  информатизации  общества  новой  услуги  информационного  характера  -  контента,
требующего научного обоснования его сущностных характеристик, классификации и особенностей
функционирования. Кроме того, недостаточно сформированным является подход к оценке качества
услуг  телевизионного  контента,  взаимодействия  участников  рынка  этих  услуг,  учет  мнений
телезрителей при формировании телевизионного контента. 

Бурное  развитие  сети  Интернет  привело  к  формированию  технологий  передачи
телевизионного контента  посредством сети,  вследствие чего  не только кабельные операторы,  а  и
интернет-провайдеры вышли на  рынок  платного  телевизионного  контента.  Интернет  телевидение
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