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1. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАПИТУ 

1.1. Торгівля має важливе значення для соціально-економічної сфери України, 

оскільки вона формує економічний потенціал суспільства, задовольняє потреби споживачів у 

товарах і послугах, забезпечує дотримання балансу між виробництвом і споживанням, 

формування суттєвої частки валової доданої вартості, зайнятість економічно активного 

населення. В умовах ринку ефективна торговельна діяльність неможлива без своєчасної, 

достовірної та повної інформації. Проте, у торговельній галузі України інформаційні системи 

та технології майже не застосовуються. Тому проблема підвищення ефективності управління 

торговельними підприємствами на основі інтелектуально-інформаційних систем є 

актуальною, оскільки результати проекту будуть спрямовані не тільки на підвищення 

ефективності діяльності торговельних підприємств, але і на вирішення соціальних задач. 

1.2. Об’єкт дослідження – процеси управління торговими підприємствами та фактори 

їх формування. 

Предмет дослідження – комплекс теоретичних та методичних засобів, програмного 

забезпечення для управління торговими підприємствами. 

1.3. Метою дослідження є розробка та вдосконалення теоретичних і методичних 

підходів до управління торговими підприємствами з використанням інтелектуально-

інформаційних систем. 

Завданнями дослідження є: аналіз існуючих підходів до автоматизації управління 

торговими підприємствами; дослідження сучасного стану і тенденцій розвитку торгівельної 

сфери діяльності та її суб’єктів у сучасних умовах; розкриття засад та передумов ефективного 

управління торговими підприємствами, виявлення сутності попередження кризових ситуацій 

та антикризового управління торговими підприємствами; аналіз існуючої інформаційної 

системи торгового підприємства щодо вимог до автоматизації управління та її можливостей, 

виявлення проблем використання; розробка і обґрунтування заходів щодо впровадження та 

вдосконалення інформаційної системи управління на торговому підприємстві, а також її 

адаптації до змін внутрішнього та зовнішнього середовища; оцінка економічної ефективності 

заходів щодо впровадження та вдосконалення інформаційної системи управління на 

торговому підприємстві. 

 

2. ОПИС ПРОЦЕСУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для проведення дослідження використовувався системний підхід, згідно з яким об’єкт 

дослідження розглядався як система – цілісна множина елементів у сукупності відношень і 

зв’язків між ними. Методологічною основою дослідження послужили теоретичні та практичні 

аспекти методології та організації інформаційного забезпечення управління торговельними 

підприємствами. В основу дослідження покладено методи: абстрактно-логічний та структурно-
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логічний аналіз для проведення теоретичних узагальнень понятійного апарату, уточнення 

класифікацій видів криз залежно від засобів та методів управління; семантичного, 

морфологічного та контент-аналізу для виділення складових частин, характерних ознак та 

уточнення економічної сутності поняття «антикризове управління торговельним 

підприємством»; методи аналізу, синтезу та порівняння для деталізації об’єкта дослідження; 

аналізу та синтезу для визначення тенденцій розвитку торговельної галузі України та її 

регіонів; кореляційно-регресійного аналізу для побудови моделей формування збитків та 

факторів впливу на них, що дозволяють здійснювати прогнозування результатів діяльності 

Інтернет-магазину та приймати управлінські рішення; експертний метод – для перевірки 

ступеня узгодженості думок експертів щодо рейтингів інформаційних систем і вибору 

найбільш оптимальної інформаційної системи для управління торговими підприємствами 

України; методи оцінки економічної ефективності – для розрахунку економічного ефекту від 

впровадження інформаційної системи управління торговим підприємством; графічний метод 

– для наочного подання статистичної інформації та отриманих результатів. 

У ході виконання дослідження авторами було адаптовано методику рейтингової 

оцінки до інтелектуально-інформаційних систем. Для обробки даних із багатьох джерел 

використовувався експертний метод, алгоритм якого складається з таких кроків: 1) усі 

інформаційні системи нумеруються довільно; 2) експерти ранжирують системи за шкалою 

порядку; 3) ранжирувані ряди систем, що складені експертами, зіставляються;                          

4) визначаються суми рангів кожної системи; 5) на підставі отриманих сум рангів будують 

узагальнений ранжируваний ряд; 6) розраховуються узагальнені експертні оцінки якості 

даних систем, тобто коефіцієнти їх вагомості; 7) визначається коефіцієнт конкордації 

Кендалла, на підставі якого робляться висновки про узгодженість думок експертів;                 

8) перевіряється значущість коефіцієнта конкордації Кендалла на основі χ2-критерію Пірсона, 

що порівнюється з табличним значенням. Авторами було розроблено заходи щодо 

впровадження та вдосконалення інформаційної системи управління торговим підприємством. 

Ці заходи були об’єднані в три етапи: 1) підготовка до впровадження інформаційної системи 

на торговельному підприємстві; 2) впровадження інформаційної системи; 3) удосконалення 

діючої інформаційної системи. Автори рекомендують оцінювати економічний ефект від 

впровадження системи управління торговим підприємством за допомогою таких методів, як 

TCO і NPV. При розрахунку NPV пропонується застосовувати методику імітаційного 

моделювання ризиків інвестиційних проектів, яка дозволяє враховувати ризики. 

 

3. ОДЕРЖАНІ НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

3.1. Результатами етапів є: 1. Аналіз існуючих підходів до застосування 

інтелектуально-інформаційних систем у діяльності торгових підприємств. Удосконалено 

теоретичні засади антикризового управління торговими підприємствами: визначено поняття 

«криза» і запропоновано її класифікацію залежно від засобів та методів управління кризами; 

вдосконалено визначення поняття «антикризове управління» в контексті торгівельної 

діяльності, досліджено його сутність, мету, завдання та принципи. Сформульовано основні 

завдання системи управління в антикризовому менеджменті. Запропоновано основні заходи з 

впровадження антикризового управління на торгівельних підприємствах. Визначено складові 

ефективного антикризового управління торговельним підприємством, розкрито їх сутність.  

2. Аналіз існуючих інформаційних систем управління торговими підприємствами, 

виявлення їх переваг і недоліків, порівняння систем за виконуваними функціями, визначення 

їх рейтингу. Авторами запропоновано таку методику рейтингової оцінки інформаційних 

систем: 1) збір і обробка аналітичної інформації за звітний період; 2) вибір і обґрунтування 

системи показників, що використовуються для рейтингової оцінки; 3) розрахунок 

підсумкового показника рейтингової оцінки; 4) класифікація і ранжування інформаційних 

систем за рейтингом. Оскільки рейтингова оцінка інформаційних систем за даними одного 

джерела інформації є суб’єктивною та недостовірною, то автори адаптували методику 

рейтингової оцінки до інформаційних систем, тобто порівняли систему показників, які 

характеризують функціональні можливості інформаційної системи, з умовною еталонною 
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інформаційною системою, що має найкращі результати за всіма порівнюваними 

показниками. Для обробки даних із багатьох джерел використовувався експертний метод, 

алгоритм якого складається з таких кроків: 1) усі інформаційні системи нумеруються 

довільно; 2) експерти ранжирують системи за шкалою порядку; 3) ранжирувані ряди систем, 

що складені експертами, зіставляються; 4) визначаються суми рангів кожної системи; 5) на 

підставі отриманих сум рангів будують узагальнений ранжируваний ряд; 6) розраховуються 

узагальнені експертні оцінки якості даних систем, тобто коефіцієнти їх вагомості;                   

7) визначається коефіцієнт конкордації Кендалла, на підставі якого робляться висновки про 

узгодженість думок експертів; 8) перевіряється значущість коефіцієнта конкордації Кендалла 

на основі χ2-критерію Пірсона, що порівнюється з табличним значенням. Використовуючи 

цей алгоритм, перевірено ступінь узгодженості думок експертів щодо рейтингів 

інформаційних систем і, з урахуванням цього, вибрано найбільш оптимальну систему для 

управління торговими підприємствами України. Досліджено сучасний стан і тенденції 

розвитку торговельної галузі України та її регіонів. 

3. Розробка заходів щодо впровадження та вдосконалення інформаційної системи 

управління торговим підприємством. На думку авторів, процес впровадження та 

вдосконалення можна умовно поділити на три етапи: а) підготовчий етап; б) етап 

впровадження інформаційної системи на торговельному підприємстві; в) етап удосконалення 

діючої інформаційної системи. Авторами конкретизовано заходи в рамках кожного етапу. 

Досліджено методичні підходи до оцінки економічної ефективності від впровадження та 

вдосконалення інформаційної системи управління торговим підприємством. Використано 

найбільш поширену класифікацію методів оцінки економічної ефективності, яка передбачає 

їх поділ на три групи: методи фінансового аналізу, якісного аналізу та імовірносно-

статистичні. Проаналізовано переваги та недоліки методів, які входять до цих груп. 

Наголошено, що кожна група методів має обмеження у використанні, тому доцільно 

застосувати комбінацію кількох методів. Визначено найбільш популярні методи оцінки: ROI, 

TCO, NPV. Для розрахунку NPV пропонується використовувати методику імітаційного 

моделювання ризиків інвестиційних проектів, яка дозволяє враховувати ризики. Розраховано 

річний економічний ефект проекту з впровадження CRM-системи Terrasoft Creatio на ТОВ 

«Епіцентр», зроблено висновок, що впроваження є економічно доцільним. 

Результати етапів (відповідно до технічного завдання) відображено у таблиці 1 

 

Таблиця 1 

Номер етапу, строки 

Назва етапу згідно 

з технічним 

завданням 

Заплановані 

результати етапу 

Отримані результати 

етапу 

1. з__06.18__по__12.18_ 

Аналіз стану 

проблеми з 

автоматизації 

управління 

торговими 

підприємствами 

Розроблення, 

погодження та 

затвердження 

технічного 

завдання на НДР. 

Виконання аналізу 

публікацій з 

проблем 

автоматизації 

управління 

торговими 

підприємствами 

1. Проведено аналіз 

існуючих підходів до 

застосування 

інтелектуально-

інформаційних 

систем у діяльності 

торгових 

підприємств.  

2. Виявлено сутність 

антикризового 

управління 

торговими 

підприємствами. 

3. Запропоновано 

основні заходи з 

підвищення 

ефективності 
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функціонування, 

розробки та 

впровадження 

ефективної політики 

антикризового 

управління 

торговими 

підприємствами 

2. з__01.19__по__12.19_ Аналіз існуючої 

інформаційної 

системи управління 

торговим 

підприємством, 

виявлення її 

переваг і недоліків 

Аналіз існуючої 

інформаційної 

системи торгового 

підприємства 

щодо вимог до 

автоматизації 

управління та її 

можливостей, 

виявлення 

проблем 

використання 

1. Проаналізовано 

існуючі інформаційні 

системи управління 

торговими 

підприємствами, 

виявлено їх переваги 

та недоліки, 

визначено рейтинг 

систем.  

2. Використовуючи 

експертний метод, 

вибрано найбільш 

оптимальну 

інформаційну 

систему для 

управління торговим 

підприємством.  

3. Досліджено 

сучасний стан і 

тенденції розвитку 

торговельної галузі 

України та її регіонів 

3. з__01.20__по__05.20_ Розробка заходів 

щодо 

вдосконалення 

інформаційної 

системи управління 

торговим 

підприємством 

Розробка та 

обґрунтування 

заходів щодо 

вдосконалення 

інформаційної 

системи 

управління 

торговим 

підприємством, 

розрахунок 

економічного 

ефекту 

1. Запропоновано 

основні заходи щодо 

впровадження та 

вдосконалення 

інформаційних 

систем управління 

торговим 

підприємством. 

2. Розраховано 

економічний ефект 

від впровадження 

інформаційної 

системи 

 

3.4. Наукова новизна результатів дослідження полягає у наступному: 

1. Удосконалено теоретичні засади антикризового управління торговими 

підприємствами. Визначено поняття «криза» і запропоновано її класифікацію залежно від 

засобів та методів управління кризами. Вдосконалено визначення поняття «антикризове 

управління» в контексті торгівельної діяльності, досліджено його сутність, мету, завдання та 

принципи.  

2. Удосконалено методичний підхід до кількісного оцінювання та вибору інтелектуально-

інформаційних систем. Для цього було адаптовано методику рейтингової оцінки до CRM-

систем, тобто проведено порівняння системи показників, які характеризують функціональні 
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можливості CRM-системи, з умовною еталонною CRM-системою, що має найкращі 

результати за всіма порівнюваними показниками. За цією методикою проведено аналіз 

найбільш популярних в Україні CRM-систем: Terrasoft Creatio, Bitrix24, AmoCRM, Мегаплан, 

1C. Використовуючи рейтинги цих систем, вибрану найбільш оптимальну серед них – 

Terrasoft Creatio, яка може бути рекомендована до управління торговими підприємствами 

України. 

3. Розроблено пропозиції щодо удосконалення управління бізнес-процесами в 

електронній комерції з урахуванням попиту на продукцію, на основі методів моделювання та 

використання інформаційних технологій. Побудовано моделі формування збитків та факторів 

впливу на них, що дозволяють здійснювати прогнозування результатів діяльності магазину та 

приймати управлінські рішення.  

4. Розроблено заходи щодо впровадження та вдосконалення інформаційної системи 

управління торговим підприємством. Одержали подальшого розвитку методичні підходи до 

оцінки економічної ефективності від впровадження та вдосконалення інформаційної системи 

управління торговим підприємством. Рекомендовано для оцінки економічного ефекту 

використовувати такі методи, як TCO і NPV. При розрахунку NPV пропонується 

застосовувати методику імітаційного моделювання ризиків інвестиційних проектів, яка 

дозволяє враховувати ризики.  
 

4. ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ЕКОНОМІКИ 

4.1. У роботі вирішена актуальна науково-економічна проблема, що полягає в 

узагальненні теоретико-методичних підходів до застосування інтелектуально-інформаційних 

систем у діяльності торговельних підприємств, що дозволять підвищити ефективність їхнього 

управління та достовірність економічної оцінки при здійсненні заходів із впровадження та 

вдосконалення інформаційних систем. До основних наукових результатів проведеного 

дослідження слід віднести наступні: 

1. Управління торговельними підприємствами, що знаходяться в кризовому стані, є 

однією з головних проблем економіки та законодавства не тільки економічно розвинених 

країн, але і країн із нестабільною економікою, до яких сьогодні відноситься й Україна. Це 

потребує формування науково обґрунтованого інструментарію антикризового управління 

торговельним підприємством. Тому було вдосконалено теоретичні засади антикризового 

управління торговельними  підприємствами: визначено поняття «криза» і запропоновано її 

класифікацію залежно від засобів та методів управління кризами; вдосконалено визначення 

поняття «антикризове управління» в контексті торгівельної діяльності, досліджено його 

сутність, мету, завдання та принципи. Запропоновано основні заходи з впровадження 

антикризового управління на торговельних підприємствах. Визначено складові ефективного 

антикризового управління торговельним підприємством, розкрито їх сутність. 

2. Процес антикризового управління торговельним підприємством передбачає 

прийняття складних управлінських рішень на всіх його стадіях: від збору інформації - до 

реалізації управлінського рішення. Тому виникає необхідність використання сучасних 

інформаційних технологій для забезпечення оперативності та обґрунтованості управлінських 

рішень для подолання кризи підприємства. У роботі проведено аналіз існуючих і найбільш 

популярних інтелектуально-інформаційних систем, що використовуються для управління 

торговельними підприємствами. Було наголошено, що для підвищення ефективності 

управління торговельним підприємством слід запроваджувати сучасні СRM-технології, які 

дозволяють залучити покупця і суттєво підвищити конкурентоспроможність підприємства, 

скоротити час виконання операцій та удосконалити рівень комунікацій. Досліджено 

використання сучасних інформаційних технологій для антикризового управління 

торговельним підприємством на прикладі інтернет-магазину. На основі здійсненого 

моделювання та аналізу роботи веб–ресурсу та показників трафіку сайту визначені шляхи 

підвищення ефективності управління інтернет-магазином. Результати роботи можуть бути 

впроваджені в системах електронної комерції на мікроекономічному рівні. 
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3. На сьогоднішній день, на ринку програмного забезпечення існує багато пропозицій 

щодо автоматизації взаємовідносин із споживачами. Складені рейтинги CRM-систем можуть 

істотно відрізнятися одне від одного, що ускладнює їх вибір торговельними підприємцями.  

Тому було вдосконалено методичний підхід до кількісного оцінювання та вибору 

інтелектуально-інформаційних систем, що ґрунтується на експертному методі та 

використовує як вихідні дані рейтинги інформаційних систем, складені різними авторами. 

Використання цього підходу дозволить торговельним підприємствам вибрати найбільш 

оптимальні інформаційні системи серед існуючих на українському ринку, що, своєю чергою, 

зекономить кошти та час на розробку, впровадження і сертифікацію власних інформаційних 

систем або пошук існуючих інформаційних систем.  

4. Розроблено універсальні рекомендації щодо впровадження та вдосконалення 

інтелектуально-інформаційної системи управління торговим підприємством, що відповідають 

трьом етапам: підготовці до впровадження інформаційної системи на торговельному 

підприємстві, впровадженню інформаційної системи та вдосконаленню діючої інформаційної 

системи. Використання цих заходів у практичній діяльності дозволить підприємцям 

упроваджувати та вдосконалювати інтелектуально-інформаційні системи на торговельних 

підприємствах незалежно від форми власності.  

5. Автори пропонують для оцінки економічного ефекту від впровадження та 

вдосконалення інтелектуально-інформаційної системи управління торговельним 

підприємством використовувати рекомендовані науковцями методи фінансового аналізу: 

TCO та NPV, причому, для усунення основного недоліку методу NPV – неврахування ризику, 

треба застосовувати методику імітаційного моделювання ризиків інвестиційних проектів, яка, 

крім обчислення NPV, дозволяє визначити основні показники інвестиційного ризику. 

Використання запропонованих методів торговельними підприємцями дозволить отримати 

адекватну оцінку економічної ефективності заходів від впровадження та вдосконалення 

інтелектуально-інформаційної системи управління торговельним підприємством. 

4.2. На основі результатів дослідження оновлено навчально-методичні комплекси з 

дисциплін кафедри за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: 

«Інформаційні системи та технології у товарознавстві», «Логістика торговельного 

підприємства», «Технологічне підприємництво та біржова діяльність», «Торговельне 

підприємництво», «Електронна комерція та глобальне підприємництво». Крім того, матеріали 

НДР застосовують як наукову базу при написанні дипломних робіт студентів спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

 

5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРОБКИ 

5.1. Перелік опублікованих за темою статей в журналах, що індексуються у 

наукометричній базі Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS) (або Index 

Сореrnicus для суспільних та гуманітарних наук) відповідно до таблиці 2 (окремо за 

кожною наукометричною базою) 

Таблиця 2 

№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії; підкреслити 

прізвища авторів, які належать до списку виконавців  

Наукометр. 

база даних 

1 Білоцерківський О.Б. Туристичні послуги як важливий аспект 

міжнародної торгівлі // Інтелект ХХІ. – Київ: НУХТ. – 2018. – №2. – С. 

12-15. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/36905 

Index 

Сореrnicus 

2 Шапран Є.М., Шапран О.Є., Соснов І.І. Підвищення ефективності 

маркетингової діяльності міжнародних торгових підприємств на основі 

теорії нечітких систем // Інтелект ХХІ. – Київ: НУХТ. – 2018. – № 2. – 

C. 43-48. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/37560 

Index 

Сореrnicus 

3 Білоцерківський О.Б. Антикризове управління торговельним 

підприємством у сучасних економічних умовах України // 

Index 

Сореrnicus 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36905
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36905
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37560
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37560


 

 

7 
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 

Запоріжжя: ЗДІА. – 2018. – Вип. 6(18). – С. 105-109. – Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40209 

4 Білоцерківський О.Б. Використання CRM-систем для управління 

торговельними підприємствами / О.Б. Білоцерківський // Держава та 

регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2019. – № 2(107). – С. 

190-194. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/41679 

Index 

Сореrnicus 

5 Белоцерковский А.Б. Рейтинговая оценка и выбор CRM-систем для 

управления торговыми предприятиями // Інтелект ХХІ. – Київ: НУХТ. 

– 2019. – № 5. – С. 14-17. – Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43457 

Index 

Сореrnicus 

6 Білоцерківський О.Б. Дослідження сучасного стану та програмного 

забезпечення торговельної галузі України // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 

2019. – №36. – С. 120-123. – Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43499 

Index 

Сореrnicus 

7 Сергієнко О.А., Голофаєва І.П., Швець А.Д. Розробка оптимізованої 

моделі логістичних ланцюгів постачання-розподілу підприємства // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 

«Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2019. –

Вип. 28, Ч. 2. – С. 98-105. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-

28-49 

Index 

Сореrnicus 

8 Шапран Є.М., Сергієнко О.А., Білоцерківський О.Б. Прогнозування 

прибутковості підприємства ресторанного бізнесу та чинників впливу 

на його фінансові показники // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини 

та світове господарство». – Ужгород: ВД «Гельветика». – 2020. – Вип. 

30. – С. 218-223. . – Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46833 

Index 

Сореrnicus 

 

5.2. Перелік опублікованих англомовних статей та тез доповідей у матеріалах 

міжнародних конференцій, що індексуються у наукометричній базі Scopus або WoS 

(або Index Сореrnicus для суспільних та гуманітарних наук) відповідно до таблиці 3 

(окремо за кожною наукометричною базою) 

Таблиця 3 
№ 

з/п 

Повні дані про статті та тези доповідей з веб-адресою електронної версії; 

підкреслити прізвища авторів, зазначених у списку виконавців 

Наукометрична 

база даних 

1.   

 

5.3. Перелік опублікованих статей, у журналах що входять до переліку фахових видань 

України (окремо статті у журналах, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН), а 

також статей у закордонних журналах, які не увійшли до підпунктів 1 і 2 пункту 5, відповідно 

до таблиці 4  

Таблиця 4 

№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії;  

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців 

1 Білоцерківський О.Б. Туристичні послуги як важливий аспект міжнародної торгівлі // 

Інтелект ХХІ. – Київ: НУХТ. – 2018. – №2. – С. 12-15. – Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36905 

2 Шапран Є.М., Шапран О.Є., Соснов І.І. Підвищення ефективності маркетингової 

діяльності міжнародних торгових підприємств на основі теорії нечітких систем // 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40209
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41679
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41679
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43457
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43499
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46833
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36905
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Інтелект ХХІ. – Київ: НУХТ. – 2018. – № 2. – C. 43-48. – Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37560 

3 Білоцерківський О.Б., Соснов І.І. Особливості антикризового управління 

торговельними підприємствами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: 

"Економічні науки". – 2018. – №12(20). – С. 14-19. – Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42032 

4 Білоцерківський О.Б. Антикризове управління торговельним підприємством у 

сучасних економічних умовах України // Економічний вісник Запорізької державної 

інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА. – 2018. – Вип. 6(18). – С. 105-109. – Режим 

доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40209 

5 Ширяєва Н.В., Білоцерківський О.Б., Макаренко А.Б. Інвестиційна привабливість 

торгівлі високотехнологічною продукцією // Вісник Національного технічного 

університету "ХПІ" (економічні науки): зб. наук. пр. – Харків: НТУ "ХПІ", 2018. – № 37 

(1313). – C. 116-119. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/39815 

6 Білоцерківський О.Б. Використання CRM-систем для управління торговельними 

підприємствами / О.Б. Білоцерківський // Держава та регіони. Серія: Економіка та 

підприємництво. – 2019. – № 2(107). – С. 190-194. – Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41679 

7 Белоцерковский А.Б. Рейтинговая оценка и выбор CRM-систем для управления 

торговыми предприятиями // Інтелект ХХІ. – Київ: НУХТ. – 2019. – № 5. – С. 14-17. – 

Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43457 

8 Білоцерківський О.Б. Дослідження сучасного стану та програмного забезпечення 

торговельної галузі України // Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія «Економічні науки». – 2019. – №36. – С. 120-123. – Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43499 

9 Шапран Є.М., О.Є. Шапран, О.Б. Попельник, Н.П. Громова Вдосконалення 

маркетингової діяльності оптових торгових підприємств // Вісник Національного 

технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (Економічні науки). – 

№23 (2019). – С. 24-27. – Режим доступу: http://es.khpi.edu.ua/article/view/2519-

4461.2019.23.24 

10 Сергієнко О.А., Голофаєва І.П., Швець А.Д. Розробка оптимізованої моделі 

логістичних ланцюгів постачання-розподілу підприємства // Науковий вісник УжНУ. 

Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Вип. 28, Ч. 2. – 

2019. – С. 98-105. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-28-49 

11 Шапран Є.М., Сергієнко О.А., Білоцерківський О.Б. Прогнозування прибутковості 

підприємства ресторанного бізнесу та чинників впливу на його фінансові показники // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні 

економічні відносини та світове господарство». – Ужгород: ВД «Гельветика». – 2020. – 

Вип. 30. – С. 218-223. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/46833 

12 статті у журналах, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН 

Сергієнко О.А., Шапран О.Є., Соснов І.І. Методи і моделі аналізу ефективності систем 

електронної комерції // Бізнес Інформ = Business Inform. – 2019. – № 11 (502). – С. 140-

149. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44048 

13 Гапоненко О.Є., Дичко О.О., Шеянова Е.Д. Реалізація технологічного процесу 

виробничо-торговельного підприємства (на прикладі ПрАТ «Вінницька харчосмакова 

фабрика») // Бізнес-інформ. – 2019. - №5. – с. 136-142. – Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45034 

14 Shapran E., Sergienko O., Gaponenko O., Shapran O. Integrated tool development for 

managing a marketing activity of a trading enterprise in a competitive market // 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37560
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42032
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40209
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39815
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39815
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41679
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43457
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43499
http://es.khpi.edu.ua/article/view/2519-4461.2019.23.24
http://es.khpi.edu.ua/article/view/2519-4461.2019.23.24
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46833
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46833
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44048
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45034
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TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES. – No 6/4(50). – 2019. – Режим 

доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45037 

15 Степуріна С.О., Дериховська В.І. Модель інтегрального статистичного оцінювання 

інвестиційної привабливості регіонів України // Інфраструктура ринку. Електронне 

науково-практичне фахове видання – 2019, № 30. – Режим доступу: http://www.market-

infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/90.pdf 

16 Білоцерківський О.Б., Кочіна К.О. Аналіз інформаційних систем управління 

торговельними підприємствами // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" 

(економічні науки): зб. наук. пр. – Харків: НТУ "ХПІ", 2020. – № 1. – C. 50-54. – Режим 

доступу: http://es.khpi.edu.ua/article/view/204928 

17 Білоцерківський О.Б. Оцінювання економічної ефективності впровадження CRM-

систем у діяльність торговельних підприємств // Вісник Одеського національного 

університету. Серія «Економіка». – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова. – 2020. – Т. 25. - 

Вип. 2(81). – С. 167-172. DOI: https://doi.org/10.32782/2304-0920/2-81-27 

18 статті у закордонному журналі, які не увійшли до п.5.1 і 5.2 

Olena Sergienko, Olena Shapran, Oleksandr Bilotserkivskyi, Irina Alieksieieva. Multi-scale 

model elaboration for creditworthiness diagnostics for export production enterprises of the 

agricultural trade market // EUREKA: Social and Humanities. – 2019. – No. 6. – pp. 19-30. 

DOI: https://doi.org/10.21303/2504-5571.2019.001082 

 

5.4. Перелік опублікованих монографій відповідно до таблиці 5  

Таблиця 5 
№ Повні дані про монографії;  

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців 

1 Білоцерківський О.Б. Тенденції розвитку високотехнологічних галузей виробництва України 

// Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх об’єднань: колективна монографія / За 

ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – С. 72-79. 

2 O. Sergienko, E. Shapran, O. Gaponenko. Management of innovative development the economic 

entities // Edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and 

Economic. – Przeworsk: Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. – Vol.2. – 260 p. (P.121 

– 134). 

3 Білоцерківський О.Б. Антикризове управління торговельними підприємствами: сутність та 

інформаційна підтримка // Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, 

підприємства в умовах кризи (фінансова, аграрна галузі та невиробнича сфера): монографія / 

за ред. Л.М. Савчук. – Дніпро: Біла К.О., 2019. – Розд. 6. – С. 410-417. 

4 Сергієнко О.А., Баранова В.В., Білоцерківський О.Б. Фінансові технології підтримки 

розвитку підприємництва: аналіз і моделювання динаміки // Prognostication and planning of 

economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – 

Vol. 2. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – С. 770-787. 

5 Olena Sergienko, Maryna Tatar, Oleksandr Bilotserkivskyi, Valeria Baranova. Applied aspects of 

proactive modeling of innovative-investment processes of complex hierarchical  systems: enterprise – 

region – state // Modern approaches to knowledge management development: collective monograph. 

– Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2020. – 542 p. (P.147 – 161). 

 

5.5. Перелік опублікованих підручників, навчальних посібників, словників, довідників 

відповідно до таблиці 6 

 

Таблиця 6 
№  

з/п 

Повні дані про підручники, навчальні посібники, словники, довідників;  

підкреслити прізвища авторів, зазначених у списку виконавців 

1.  

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45037
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/90.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/90.pdf
http://es.khpi.edu.ua/article/view/204928
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5.6. Перелік отриманих охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної 

власності України або інших країн (патенти, свідоцтва на право автора на твір) 

відповідно до таблиці 7 

Таблиця 7 

№ Повні дані про охоронні документи;  

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців 

1 Білоцерківський О.Б. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88341 від 

08.05.2019. Науковий твір «Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародного туризму в 

Україні» // Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» №53. 

2 Білоцерківський О.Б. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88342 від 

08.05.2019. Науковий твір «Розвиток міжнародного туризму в Україні в контексті світових 

тенденцій» // Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» №53. 

3 Білоцерківський О.Б. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88343 від 

08.05.2019. Науковий твір «Туристичні послуги як важливий аспект міжнародної торгівлі» // 

Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» №53. 

4 Білоцерківський О.Б. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88344 від 

08.05.2019. Науковий твір «Статистичний аналіз і тенденції розвитку готельного 

господарства в Україні» // Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» №53. 

5 Білоцерківський О.Б. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88346 від 

08.05.2019. Науковий твір «Математичне моделювання в економіці та менеджменті» // 

Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» №53. 

6 Білоцерківський О.Б., Ширяєва Н.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 93609 від 31.10.2019. Науковий твір «Економічна оцінка та вибір високотехнологічного 

проекту» // Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права». 

7 Ширяєва Н.В., Макаренко А.Б., Білоцерківський О.Б. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 93610 від 31.10.2019. Науковий твір «Інвестиційна 

привабливість торгівлі високотехнологічною продукцією» // Офіційний бюлетень 

«Авторське право і суміжні права». 

 

4.7. Створено та передано для використання поза межами організації-виконавця методик, 

технологій, зразків, проектної і конструкторської документації; інформаційно-

аналітичні матеріали, рекомендації, пропозиції до органів влади тощо, зокрема на 

основі укладеного договору на науково-технічну продукцію, що підтверджується 

довідкою від бухгалтерії закладу вищої освіти (наукової установи) із зазначенням 

обсягів фінансування виконаних робіт відповідно до таблиці 8 

 

Таблиця 8 

№ 

з/п 

Передані методики, рекомендації, пропозиції, інші документи; 

підкреслити прізвища авторів, зазначених у списку виконавців 

З них на основі 

укладеного 

договору на 

науково-технічну 

продукцію 

Обсяг 

фінансування 

за договором, 

тис. гривень 

1.    

 

5.8. Перелік захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук та 

кандидата наук відповідно до таблиці 9 

Таблиця 9 
№ 

з/п 

Інформація про дисертацію 

1.  

 

5.9. Кількість грантів, за якими працювали виконавці дослідження або розробки, що 

фінансувались закордонними організаціями (з відповідним підтвердженням від 

закладу вищої освіти (наукової установи), посиланням на сайт грантового проекту або 

офіційним листом від грантодавця) відповідно до таблиці 10 
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Таблиця 10 

№ 

з/п 
ПІБ виконавців Назва дослідження за грантом 

Фінансування,  

тис. гривень 

1.    

 

6. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту) 

- доктори наук: 1, кандидати наук: __4___; 

- молоді вчені до 35 років ___, з них кандидатів ___, докторів____; докторантів: _____; 

аспірантів_____________ 

- наукові працівники без ступеня _____; 

- інженерно-технічні кадри: _____, допоміжний персонал _______; 

- студенти _____. 

Р а з о м : 5 

 

Таблиця 11. Виконавці проекту* (з оплатою в межах запиту) 

№  Прізвище, ім’я, по батькові Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

Посада і місце 

основної роботи 

Вік 

1 Шапран Євген Миколайович Доктор 

технічних 

наук 

професор завідувач кафедри 

ПТЕТ 

72 

2 Білоцерківський Олександр 

Борисович 

Кандидат 

технічних 

наук 

доцент доцент кафедри 

ПТЕТ 

42 

3 Гапоненко Ольга Євгенівна Кандидат 

економічних 

наук 

доцент доцент кафедри 

ПТЕТ 

41 

4 Сергієнко Олена Андріанівна Кандидат 

економічних 

наук 

доцент доцент кафедри 

ПТЕТ 

41 

5 Степуріна Світлана 

Олександрівна 

Кандидат 

економічних 

наук 

доцент доцент кафедри 

ПТЕТ 

41 
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