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The aim of the article is to consider the possibilities of applying a multim-
ethod simulation paradigm in the modeling of enterprise market strategies 
(using the example of IT companies). By summarizing the works of a number 
of specialists, there identified the specific features of the functioning of IT 
companies in the market for information technologies and communications, 
as well as the problems of the formation and actualization of their strate-
gies. The necessity of using special analysis and forecasting tools with en-
suring anticipatory modeling and multivariate research of various scenarios 
for implementing market strategies of IT companies is emphasized. The cor-
respondence to the given conditions of the method of simulation modeling 
is substantiated. A simulation model for the formation of a market strategy 
for an IT company, built using a multimethod simulation paradigm on the 
AnyLogic system platform, is proposed. System dynamics and agent-based 
approaches are used as the basic ones. The work of the model is illustrated by 
fragments of simulation experiments conducted based on the international 
IT company «NetCracker Technology». The possibilities of parametrization of 
the experiments are demonstrated, directions for further improvement of the 
simulator model are indicated.
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предприятий в условиях неопределенности
Целью статьи является рассмотрение возможностей применения 
многоподходной парадигмы имитации в моделировании рыночных 
стратегий предприятий (на примере IT-компаний). Обобщая работы 
ряда специалистов, определены особенности функционирования IT-
компаний на рынке информационных технологий и коммуникаций, а 
также проблемы формирования и актуализации их стратегий. Акцен-
тирована необходимость использования специальных инструментов 
анализа и прогнозирования с обеспечением упреждающего моделиро-
вания и многовариантного исследования различных сценариев реали-
зации рыночных стратегий IT-компаний. Обосновано соответствие 
приведенным условиям метода имитационного моделирования. Пред-
ложена имитационная модель формирования рыночной стратегии IT-
компании, построенная с использованием многоподходной парадигмы 
имитации на платформе системы AnyLogic. В качестве базовых при-
менены системно-динамический и агентный подходы. Работа модели 
проиллюстрирована фрагментами имитационных экспериментов, 
проведенных на примере международной IT-компании «NetCracker 
Technology». Продемонстрированы возможности параметрической 
настройки экспериментов, обозначены направления дальнейшего усо-
вершенствования модели-тренажера.
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имитационное моделирование, многоподходное моделирование, си-
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Моделювання ринкових стратегій підприємств в умовах невизначеності

Метою статті є розгляд можливостей застосування багатопідхідної парадигми імітації в моделюванні ринкових стратегій підприємств (на при-
кладі ІТ-компаній). Узагальнюючи праці багатьох фахівців, визначено особливості функціонування ІТ-компаній на ринку інформаційних технологій 
та комунікацій, а також проблеми формування та актуалізації їх стратегій. Наголошено на необхідності використання спеціальних інструментів 
аналізу та прогнозування із забезпеченням попереджуючого моделювання та багатоваріантного дослідження різних сценаріїв реалізації ринкових 
стратегій ІТ-компаній. Обґрунтовано відповідність наведеним умовам методу імітаційного моделювання. Запропоновано імітаційну модель фор-
мування ринкової стратегії ІТ-компанії, побудовану з використанням багатопідхідної парадигми імітації на платформі системи AnyLogic. Як базові 
застосовані системно-динамічний та агентний підходи. Роботу моделі проілюстровано фрагментами імітаційних експериментів, проведених на 
прикладі міжнародної ІТ-компанії «NetCracker Technology». Продемонстровано можливості параметричного налаштування експериментів, окресле-
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Вступ. Динамічні зміни конкурентного ринкового 
середовища функціонування підприємств призводять 
до необхідності постійного перегляду й актуалізації їх 
ринкових стратегій. Головна мета при цьому полягає 
у  зменшенні ступеня невизначеності та ризику реаліза-
ції відповідних господарчих процесів, а також концен-
трації зусиль на обраних пріоритетних напрямках роз-
витку. 

Процес формування стійких конкурентних переваг 
підприємства на ринку напряму залежить від специфіки 
галузі, еволюційних і кризисних аспектів її динаміки. Зо-
крема, існують суттєві відмінності у стратегіях на ринках 
звичайних товарів і продуктів інтелектуальної власності. 

Ринок інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) сьогодні відрізняється високим і постійно зростаю-
чим рівнем конкуренції, ризикованістю і підвищеною ен-
тропією функціонування його суб’єктів. Ситуація усклад-
няється внаслідок зближення та взаємопроникнення різ-
них секторів ринку. За визначенням експертів, у цей час 
спостерігається очевидне розмивання продуктових меж 
ринку − між стільниковим і фіксованим зв’язком, у сфері 
«голосу», в плані інтернет-послуг та ін. Компанії, які рані-
ше працювали тільки в традиційному секторі мобільного 
зв’язку, що демонструє зниження темпів приросту, вже є 
повноправними гравцями на ринку інтернет-послуг, IP-
телефонії, телебачення [1; 2]. Джерела зростання ринку 
часто знаходяться на стику галузей телекомунікацій та 
інформаційних технологій. Телекомунікаційні компанії ви-
ступають безпосередніми споживачами послуг і програм-
них продуктів ІТ-компаній. 

В останні роки швидкими темпами розвиваються 
системи класу OSS (системи підтримки експлуатації) / BSS 
(системи підтримки бізнесу), ІТ-рішення для яких пропо-
нує безліч ІТ-компаній. Загалом OSS / BSS-рішення призна-
чені для комплексної автоматизації операційної діяльності 
телекомунікаційних компаній у рамках бізнес-процесів, 
послуг і функцій управління [3]. OSS / BSS-системи містять 
модулі та підсистеми, спрямовані на розв’язання різно-
манітних бізнес-задач, що у поєднанні з корпоративними 
інформаційними системами (CRM, HelpDesk, ERP) забез-
печує функціональність, необхідну конкретним замов-
никам [4]. Водночас аналітики стверджують, що рішення 
наведеного класу не завжди є пріоритетними напрямками 
бізнесу для найпотужніших суб’єктів ринку, які зорієнто-
вані на збільшення диверсифікації з наданням замовникам 
широкого спектра послуг. Невеликі компанії при значно 
меншому спектрі продуктового ряду відрізняє прагнення 
до підвищення гнучкості настройки у пропозиції програм-
них рішень [5].

Таким чином, інфраструктурні характеристики галу-
зі та технології ведення глобального IT-бізнесу формують 
стратегії IT-компаній, висувають нові методи роботи на 
корпоративному ринку ІКТ, що знаходить відображення 
у багатьох літературних джерелах [6–12].

Підвищення прозорості та відкритості ринку змушує 
компанії активно використовувати специфічні інструмен-
ти аналізу та прогнозування. Це стосується визначення 
можливостей функціонування підприємств як на внутріш-
ньому, так і на зовнішніх IT-ринках. Своєю чергою, обґрун-

тований і достовірний прогноз передбачає проведення 
попереджуючого моделювання та багатоваріантного до-
слідження різних сценаріїв реалізації ринкових стратегій 
ІТ-компаній, чому відповідають можливості та наявний 
інструментарій сучасного імітаційного моделювання.

Пріоритетним напрямком застосування цього мате-
матичного апарату здається створення гнучких за настрой-
кою та можливостями адаптації моделей-тренажерів для 
відпрацювання конкретних ринкових стратегій на різно-
манітну перспективу. Наявність засобів врахування дина-
міки процесів, що протікають у системі; зворотних зв’язків; 
впливів стохастичних факторів для імітації невизначенос-
ті оточення; різного ступеня агрегування досліджуваних 
систем тощо складають математичну базу побудови таких 
моделей. 

Теоретичні та прикладні аспекти імітаційного моде-
лювання дістали значного розвитку за останні десятиліття, 
що наведено у спеціальній літературі, зокрема у [13–15]. 
Результати впровадження методу в практику роботи 
складних економічних систем різного рівня агрегації та га-
лузевого спрямування, зокрема, у сфері моделювання рин-
кових стратегій, наведені на таких форумах, як International 
System Dynamics Conference [16], європейський конгрес 
EUROSIM [17], ИММОД [18] («Имитационное модели-
рование. Теория и практика»); у вебінарах та публікаці-
ях одного з провідних розробників галузі − The AnyLogic 
company [19].

Незважаючи на наявні розробки, додатків, які б ре-
алізовували необхідні підходи до розв’язання проблеми 
моделювання ринкових стратегій підприємств, явно не-
достатньо. Особливо це стосується галузі ІКТ – відносно 
молодої, з вираженою специфікою та стрімким розвитком. 
З іншого боку, один із головних позитивів методу – його 
гнучкість і відкритість – створює складності на шляху при-
кладного застосування. Зокрема, це стосується відсутності 
системного підходу реалізації імітаційних досліджень на 
більшості програмних платформ, тобто наявності так зва-
них інформаційних і технологічних розривів. 

На сучасному етапі метод швидко розвивається, 
в тому числі і в результаті появи нових методологічних па-
радигм моделювання та програмних платформ реалізації 
імітаційних експериментів. Однак різноманіття постав-
лених задач і вимог користувачів попереджає наданий ін-
струментарій.

Відповідно до цього в останні роки спостерігається 
розповсюдження додатків, створених із використанням 
багатопідхідної парадигми моделювання та потужних 
програмних платформ імітації (інтегрованих систем), які 
підтримують всі її складові із забезпеченням гнучкого та 
простого інтерфейсу користувача на базі сучасних інфор-
маційних технологій (зокрема, хмарних технологій) [13]. 

Метою статті є розгляд можливостей застосування 
багатопідхідної парадигми імітації в моделюванні ринко-
вих стратегій підприємств (на прикладі ІТ-компаній). 

Основні результати дослідження. Моделюван-
ня ринкових стратегій розглянемо на прикладі міжна-
родної ІТ-компанії «NetCracker Technology» (скорочено 
«NetCracker») – одного з лідерів у розробці BSS / OSS-рі-
шень для телекомунікаційних операторів. 
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Компанія спеціалізується на створенні, впроваджен-
ні та супроводі систем OSS / BSS для операторів зв’язку, 
великих підприємств і державних установ, а також пропо-
нує послуги у галузі професійного обслуговування (вклю-
чаючи консалтинг, впровадження та підтримку) та сервіси 
з управління телекомунікаційними процесами. Продуктові 
модулі компанії докладно розглянуті у [20], а послуги та 
сервіси − у [21].

У число клієнтів «NetCracker» входять 250 найбіль-
ших компаній на ринку телекомунікаційної індустрії Аме-
рики, Європи та Азії, серед яких ВАТ «МТС», ВАТ «Вимпел-
Ком», «Advanced Info Service», «América Móvil», «Allstream», 
«Andorra Telecom», «AT&T», «Bell Canada» та ін.

За оцінками аналітиків, ринок постачальників наве-
деного класу систем є висококонкурентним, динамічним 
і представлений такими провідними ІТ-розробниками, 
як «Hewlett Packard», «Alcatel-Lucent», «IBM» («Tivoli»), 
«Amdocs» («Cramer»), «Comarch», «Oracle» («MetaSolv»), 
«NetCracker Technology», Асоціація «CBOSS», «SITRONICS» 
(«FORIS NG»), «Agilent Technologies», «Naumen», 
«Telecordia» та ін. 

В своїй діяльності «NetCracker» використовує не 
тільки провідні технології галузі − SDN (Software Defined 
Network) та NFV (Network Functions Virtualization), але 
і сучасні методи стратегічного аналізу та конкурентної бо-
ротьби, а також новітні стратегії виходу на ринок (англ. Go-
To-Market – GTM). 

Коротко: сутність технологій SDN / NFV згідно з [22] 
полягає у такому. Програмно-обумовлена мережа SDN – 
метод адміністрування комп’ютерних мереж, що дозволяє 
управляти послугами мережі, коли функціонал управління 
відділений від нижчого рівня пересилання пакетів. Плану-
вання мережі й управління трафіком при цьому відбуваєть-
ся програмним шляхом. Віртуалізація мережевих функцій 
NFV – технологія віртуалізації фізичних мережевих еле-
ментів телекомунікаційної мережі, коли мережеві функції 
виконуються програмними модулями. Сутність NFV поля-
гає в тому, щоб реалізувати функції управління мережами 
і надання послуг програмним шляхом, замість того, щоб 
використовувати спеціалізоване обладнання. 

Переваги SDN та NFV для операторів зв’язку [22]:
спрощення та централізація управління, адміні- 
стрування і обслуговування, підвищення ефек-
тивності бізнесу, зниження операційних витрат;
більш швидке розгортання нових послуг, знижен- 
ня показника ТТМ (Time-To-Market);
створення нових ринків шляхом переходу до  
хмарним послуг;
зміна операторського бізнесу від надання каналів  
зв’язку до надання хмарних послуг;
більш ефективне використання ресурсів телеко- 
мунікаційної мережі шляхом централізації управ-
ління ресурсами, віртуалізації ресурсів дата-
центрів.

Метою ринкових стратегій є створення організацій-
ного процесу, який доведе клієнта від першого контакту 
з компанією до повного задоволення його потреб. GTM – 
це план дій, що визначає, яким чином компанія буде залу-
чати клієнтів і досягати конкурентних переваг, зокрема, на 
нових ринках [23]. 

На думку експертів [24; 25], поєднання тенден-
цій – економічного зростання, споживчого попиту і змін 
нормативно-правової бази – змушує країни продовжувати 
інвестувати та застосовувати інновації для задоволення 
комунікаційних потреб споживачів і підприємств. У біль-
шості країн мобільний і широкосмуговий зв’язок пропо-
нують великі можливості та збільшують конкуренцію не 
тільки між місцевими, але й зарубіжними операторами. 

Розроблена імітаційна модель призначена для моде-
лювання ринкової стратегії ІТ-компанії з урахуванням те-
орії споживчого вибору. Концептуальну структуру моделі 
із взаємодією її елементів у спрощеному вигляді наведено 
на рис. 1.

 

Ринок
Ринок

Ринок
Компанія
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Конкуренти

Аналіз
конкурентів

Вибір
ринку

вибір
постачальника
OSS/BSS

Аналіз
ринку

рис. 1. концептуальна структура моделі

Модель умовно можна розділити на три сектори:
«Ринок». Цей блок для об’єкта дослідження наве- 
дений у вигляді трьох ринків: Європи, Латинської 
та Північної Америки. Він відображає характе-
ристику телекомунікаційних операторів, які є 
потенційними клієнтами компанії «NetCracker». 
Цей блок використовується для моделювання 
поведінки телеком-компаній щодо вибору про-
грамних рішень конкурентів або «NetCracker» на 
основі визначених критеріїв;
«Компанія» – блок для моделювання діяльності  
компанії та заходів щодо вибору нового ринку, 
визначення основних показників і кінцевих ре-
зультатів роботи компанії. Детальний аналіз кож-
ного з ринків трьох різних континентів допомагає 
компанії дослідити зовнішнє середовище (еконо-
мічний та політичний стан країн) на наведених 
континентах та вирішити, на який ринок вигід-
ніше виходити, де більший попит на програмні 
продукти «NetCracker», а також де менший ризик 
виникнення високої конкуренції;
«Конкуренти» – моделювання поведінки конку- 
рентів, яке полягає у встановленні їх майбутньої 
стратегії, визначенні цілей, сильних і слабких 
сторін, а також прогнозуванні поведінкової реак-
ції. Зокрема, до конкурентів «NetCracker» можна 
віднести: корпорації «Hewlett Packard», «Alcatel-
Lucent», «IBM», «Amdocs», «Comarch», «Oracle». 
Цей блок відображає основних конкурентів зага-
лом, а також в ньому порівнюються кінцеві показ-
ники роботи конкурентів і «NetCracker».

В рамках моделі основний акцент зроблено на до-
слідженні ринкової стратегії продуктової ІТ-компанії та 
логіки поведінки споживачів її програмних продуктів. Імі-
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таційна модель охоплює досить велику предметну область. 
Тому необхідно абстрагуватися від великого числа факто-
рів, що можуть впливати на точність збігу результату з ре-
альними даними. 

Згідно з цим узагальнена схема взаємодії трьох бло-
ків моделі виглядає так: вибір ринку – аналіз конкурентів – 
вибір постачальника OSS / BSS(«NetCracker» або конку-
рентів).

Модель використовує багатопідхідну парадигму 
моделювання – комбінацію системно-динамічного та 
агентного підходів – та реалізована на платформі системи 
AnyLogic. Загальний вигляд моделі у графічному редакторі 
системи наведено на рис. 2.

Блок «Ринок» містить такі структурні елементи (па-
раметри):

потреба у продукті; 
рейтинг постачальників (рейтингН і рейтингК); 
гнучкість налаштування (гнучкістьН і гнуч- 
кістьК);
терміни виконання (терміниН і терміниК); 
оцінка ступеня інноваційності рішення (інов_ 
рішН, інов_рішК).

Структурні елементи моделі (рейтинг постачальни-
ків, гнучкість налаштування, терміни виконання і оцінка 
ступеня інноваційності рішення) створені у двох екземп-
лярах – для оцінки компанії «NetCracker» та її конкурентів. 
Це дозволяє моделювати поведінку телеком-операторів та 
проаналізувати, які з параметрів мають найбільший вплив 
на споживчий вибір.

Розшифруємо зміст структурних елементів блоку 
«Ринок». 

Під постачальником мається на увазі компанія 
«NetCracker» або один з її конкурентів. Рейтинг поста-
чальників – параметр, що вказує, яке місце в IT-сфері  за-
ймають компанії, що розробляють BSS / OSS-рішення для 
телекомунікаційних компаній. Рейтинг постачальників 
коливається від 1 до 10 місця та визначений експертним 
шляхом згідно з щорічним рейтингом аналітиків компанії 
«Gartner» [25; 26]. 

Потреба у продукті демонструє кількість телекому-
нікаційних компаній, які хочуть замовити для себе розроб-
ку програмного продукту (BSS / OSS-рішення). У моделі 
параметр «потреба у продукті» виражений як початкова 
кількість агентів (клієнти). Гнучкість налаштування озна-
чає ступінь коригування рішення, тобто наскільки можна 
доповнювати та змінювати систему відповідно до потреб 
замовників. 

Оцінка ступеня інноваційності рішення (у %) визна-
чає, наскільки програмне рішення здатне використовувати 
SDN та NFV для зменшення витрат операторів зв’язку на 
розвиток мереж. Чим більше OSS/BSS-рішень підтримують 
та працюють на основі SDN та NFV, тим привабливішими 
ці рішення стають для телеком-компаній. Саме цю ідею 
було вкладено в показник – оцінка ступеня інноваційності 
рішення.

Блок «Компанія» містить наступні структурні еле-
менти (рис. 2): 

вартість одиниці рішення; 

рис. 2. Загальний вигляд моделі у графічному редакторі системи AnyLogic
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кількість рішень (число програмних BSS/OSS- 
рішень, що пропонує компанія «NetCracker»);
кількість клієнтів; 
витрати на одиницю рішення; 
загальні витрати, що включають витрати на дослі- 
дження ринку, розробку, просування, підтримку 
та інші;
реалізація; 
об’єм продажів; 
дохід від реалізації; 
питомий дохід (дохід від одного клієнта); 
динаміка прибутку; 
прибуток. 

Перелік змінних та алгоритми їх розрахунку пред-
ставлені у табл. 1.

Блок «Конкуренти» містить наступні структурні еле-
менти (рис. 2): 

клієнти конкурента; 
число рішень; 
вартість рішення; 
продаж (потік); 
об’єм продажу конкурентів (резервуар-накопи- 
чувач);
дохід конкурента; 
загальні витрати конкурента; 
динаміка прибутку конкурента (потік); 
прибуток конкурента (резервуар-накопичувач). 

Методи розрахунку змінних аналогічні блоку «Компа-
нія» (табл. 1). Блоки «Компанія» та «Конкуренти» змодельо-
вані з використанням інструментарію системної динаміки.

Таблиця 1

елементи модельного блоку «Компанія» в AnyLogic

Назва елементу Тип 
елементу

Алгоритм визначення
(початкове значення)

Призначення
елементу

реалізація потік
(кількість_клієнтів + клієнти_
невирішили)*кільк_рішень *вартість_од_
рішення

інтенсивність надходження платежів за 
продаж програмного рішення

об_єм_продажів резервуар початкове значення = 150000 Характеризує сумарний об’єм продажу у 
грошову вираженні

дохід_від_реалізації динамічна 
змінна об_єм_продажів дохід від продажу програмних рішень за 

звітний період

питомий_дохід динамічна 
змінна об_єм_продажів/кількість_клієнтів дохід, отриманий від одного клієнта 

витрати_на_од динамічна 
змінна загальні_витрати/ кільк_рішень витрати компанії в розрахунку на 1 про-

грамне рішення

Загальні_витрати динамічна 
змінна

на_дослідження_ринку + на_підтримку + 
на_розробку + на_просування + інші Сумарні витрати компанії за звітний період

динаміка_прибутку потік дохід_від_реалізації - загальні_витрати інтенсивність загальних фінансових надхо-
джень за вирахуванням витрат

прибуток резервуар початкове значення = 100000
Характеризує фінансовий результат діяль-
ності компанії за вирахуванням загальних 
витрат за звітний період

Ринкові процеси, зокрема, процес вибору клієнтами 
програмних рішень «NetCracker» або його конкурентів, 
моделюються із залученням агентної парадигми. Телеко-
мунікаційні оператори виступають як популяція з заданої 
експериментатором кількості агентів – клієнти. Поведін-
ка телеком-операторів відтворюється діаграмою станів – 
рис.  3.

Діаграма станів (statechart) дозволяє графічно задати 
простір станів алгоритму поведінки об’єкта, а також події, 
які є причинами спрацьовування переходів з одних станів 
в інші, і дії, що відбуваються при зміні станів. За допомогою 
діаграм станів можна графічно задати дискретні поведінки 
об’єктів будь-якої складності. 

На діаграмі станів «Вибір_BSS_OSS» початко-
вий стан носить назву «Потенційний_клієнт». Отже, 
телеком-компанії (агенти) є потенційними клієнтами 
як «NetCracker», так і його конкурентів. На діаграмі 
використовуються лише два види переходу – при ви-

конанні умови та із заданою інтенсивністю (констан-
та або випадкова змінна). Так, перехід при виконанні 
умови відтворює вибір клієнтом програмного рішення 
конкурента чи «NetCracker», на якій впливають: вар-
тість рішення, гнучкість налаштування (не менше 45%), 
терміни виконання (від 3 до 18 місяців), ступінь іннова-
ційності рішення (не менше 50 %) та рейтинг компаній-
розробників (привабливішою буде компанія з рейтин-
гом вище 5-го місця). 

Діаграма станів містить також стан «Будь_який_про-
дукт» (стан байдужості), необхідний у тому випадку, коли 
клієнти не можуть остаточно обрати, у кого замовити про-
грамне рішення. При виконанні statechart певна кількість 
агентів «Клієнти» перерозподіляється у змінні кількість_
клієнтів, клієнти_конкурента або клієнти_невирішили. 
Яким чином перерозподілятимуться агенти та під впливом 
якого з факторів найбільше, аналізується під час прогонів 
моделі. 



373Проблеми економіки № 1 (35), 2018

Математичні методи та моделі в економіці

На моделях, побудованих в середовищі AnyLogic, 
можливо проведення різноманітних експериментів із нала-
штуванням на конкретні параметри, що задаються корис-
тувачами. Наприклад, стосовно наведеного фрагмента мо-
делі йдеться про налаштування параметрів блоку «Ринок» 
(у класі з описом експерименту Simulation за допомогою 
відповідних модельних елементів визначаються початкові 
значення основних параметрів моделі перед її запуском). 
Скриншот з налаштуванням декількох параметрів експе-
риментів і графічного представлення результатів прогонів 
моделі наведено на рис. 4.

Роботу моделі продемонструємо у спрощеному ви-
гляді на декількох фрагментах імітаційних експериментів. 
Як об’єкт обрано ринок Латинської Америки (результати 
показані на умовних даних згідно із забороною розголо-
шення конфіденційної інформації компанії). 

Імітаційні експерименти ставили за мету визначен-
ня параметрів стратегії компанії на ринку телекомунікацій 
Латинської Америки. Тривалість кроку імітації – один мі-
сяць; термін імітації – три роки.

Загальні умови експериментів полягали у такому.
Експеримент 1.
Встановлена початкова кількість клієнтів для ком-

панії «NetCracker» та для її конкурентів – по 3 клієнти. 
Початкова кількість агентів – десять телеком-операторів 
Латинської Америки. 

Параметри: терміни виконання замовлення (від 3 
до 18 місяців), ступінь інноваційності рішення (не менше 
50 %) і рейтинг постачальників OSS / BSS (привабливішою 
буде компанія з рейтингом вище 5-го місця) для конкурен-
тів визначений у межах нормованих значень, але вони ниж-
че, ніж параметри, встановлені для «NetCracker». Вартість 
рішення конкурентів значно вища за вартість програмних 
продуктів «NetCracker», а гнучкість налаштування менше 
45 %.

Експеримент 2. 
Початкова кількість клієнтів та агентів залишається 

незмінною. Збільшуються параметри витрат на просування, 
дослідження ринку та підтримку. Вартість одного програм-
ного рішення конкурентів встановлюється нижчою, ніж 
вартість продукту «NetCracker». Головні параметри ринку 

телекомунікаційних операторів налаштовуються на користь 
конкурентів: терміни виконання, ступінь інноваційності рі-
шення, рейтинг постачальників OSS / BSS, гнучкість нала-
штування встановлені для «NetCracker» у межах нормова-
них значень, але нижчими за параметри конкурентів. 

Експеримент 3. 
У третьому експерименті ціни на програмні рішення 

конкурентів дорівнювали цінам «NetCracker». Вхідні па-
раметри моделі залишалися незмінними порівняно з по-
переднім експериментом, окрім параметрів ринку. Для до-
сліджуваної компанії та конкурентів встановлено однакові 
показники на ринку: терміни виконання – 7 місяців, ступінь 
інноваційності рішення – 90%, гнучкість налаштування – 
80%, перше місце в рейтингу «Gartner» у обох компаній. 

Експеримент 4. 
Цінова політика конкурентів більш приваблива за 

ціну програмного забезпечення «NetCracker». Вхідні пара-
метри моделі залишилися незмінними порівняно з попере-
днім  експериментом, окрім параметрів ринку. Встановле-
но такі показники на ринку для «NetCracker» і конкурентів: 
терміни виконання – 12 місяців і 16 місяців, ступінь іннова-
ційності рішення – 90 % і 85 %, гнучкість налаштування  – 
95 % і 70 %, третє і шосте місця в рейтингу «Gartner». 

Експеримент 5. 
Величина початкової кількості клієнтів та агентів 

залишена незмінною. Ціни на програмне забезпечення, 
як і у передньому експерименті, нижчі у конкурентів, ніж 
у «NetCracker». Параметри ринку є такими.

Гнучкість налаштування у «NetCracker» – 90 %, але 
при цьому терміни виконання – 15 місяців. У конкурентів 
гнучкість налаштування дорівнює 70%, але терміни ви-
конання всього 12 місяців. Ступінь інноваційності рішен-
ня у NetCracker» – 100 % при третьому місці у рейтингу,  
а у конкурентів – 85 % при другому місці у рейтингу. 

Узагальнені результати експериментів наведені 
у  табл. 2.

Проведені експерименти визначили такі тенденції:
абсолютний відтік клієнтів від конкурентів до  
компанії «NetCracker» в разі її більш привабли-
вої цінової політики спостерігається за умов під-
тримки головних параметрів роботи фірми на 
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рис. 3. Діаграма станів «Вибір_BSS_OSS»
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нормативному рівні; більш високому рейтингу по-
стачальників OSS/BSS порівняно з конкурентами 
та гнучкості налаштування програмних рішень не 
меншої 45–50 %. Потенційні користувачі перехо-
дять у розряд фактичних клієнтів досліджуваної 
компанії, що відбивається на кінцевих показниках 
її діяльності (експеримент 1);
попередній висновок на користь конкурентів  
«NetCracker» підтверджується дзеркальним відо-
браженням умов експерименту (експеримент 2);
поведінка та потреби споживачів є визначальни- 
ми параметрами моделі, що доводять результати 
експерименту 3. За умов приблизно однакових, 
але значно підвищених (відносно попередніх екс-
периментів) параметрів всіх гравців ринку та по-
годженої цінової політики суттєво підвищується 
перебування клієнтів у стані «байдужості». Пере-
хід потенційних користувачів послуг до клієнтів 
«NetCracker» і конкурентів відбувається приблиз-
но рівномірно.
ціни на програмне забезпечення не мають вирі- 
шального значення. Якщо BSS / OSS-рішення буде 
відносно дешевим порівняно з конкурентами, 
але воно не буде вирішувати всі поточні пробле-
ми й відповідати особливостям роботи телеком-
компанії, то оператори зроблять свій вибір на 
користь більш дорогого, але якісного і інновацій-
ного рішення (експеримент 4);
клієнти менш чутливі до термінів виконання та до  
рейтингу, а найбільший вплив на них має ступінь 
інноваційності рішення та гнучкість налаштуван-
ня BSS / OSS-системи, про що свідчать результати 
експерименту 5.  

Висновки. Імітаційні експерименти, проведені з ме-
тою формування стратегії досліджуваної ІТ-компанії на 
ринку телекомунікацій Латинської Америки, довели, що 
найбільший вплив на вибір телеком-операторів мають такі 

показники: ступінь інноваційності рішення та гнучкість 
налаштування. Середній вплив має вартість програмного 
рішення та найменший вплив демонструють терміни вико-
нання проекту та рейтинг ІТ-компаній. 

На базі наведеної моделі-тренажера можуть бути 
сплановані та проведені імітаційні експерименти по ви-
значенню впливу різноманітних стохастичних і детерміно-
ваних факторів на кінцеві показники діяльності компаній. 
Імітація дій суб’єктів ринку телекомунікаційних послуг 
дозволяє дослідити та спрогнозувати процес вибору опе-
раторами ІТ-компанії як розробника BSS / OSS-систем або 
постачальників інших програмних продуктів і сервісів.

Компаніям, що працюють у галузі інформаційних 
технологій, завжди корисно скласти уявлення про можливі 
дії потенційних клієнтів і конкурентів галузі. Модульний 
та відкритий характер імітаційної моделі дозволяє врахо-
вувати специфічні особливості ринкового оточення та на-
лаштовувати імітаційні експерименти за різними ознаками 
та параметрами.

Платформа AnyLogic дозволяє проведення, окрім 
розглянутих стандартних експериментів, різноманітних 
досліджень на загальній модельній базі – оцінку ризиків, 
чутливості, оптимізацію конкретних показників за вста-
новленими обмеженнями тощо. 

Подальше удосконалення імітаційної моделі спря-
мовується на більш ретельне відтворення тенденцій ринку 
ІКТ та динаміки функціонування його суб’єктів. Підви-
щення адекватності моделі реальним процесам сприятиме 
створенню дієвого інструменту в ході розробки та при-
йняття актуальних ринкових стратегій ІТ-компаніями.
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