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Оцінка рівня готовності бізнесу до оцифрування з використанням технологій
маркетингу та нейронних мереж
Маркетингове середовище світової економіки змінюється через інтенсивне оцифрування операцій
торгового обміну. Розробка маркетингових прогнозів на основі поточного та минулого періодів в
сучасних умовах є неактуальною. Метою статті є оцінка ситуативних передумов готовності
бізнесу до оцифрування на основі даних моніторингу, середовища діяльності, інструментів та
систем управління з використанням інструментів маркетингу та нейромережевого моделювання. У
статті використано системний підхід та методи статистичного, фінансового та маркетингового
аналізу, інструменти для моделювання нейронних мереж. На основі показників оцінки було
показано поточний та прогнозований рівні електронної роздрібної торгівлі у світі. На основі
застосування поняття портфельного аналізу даних національного та міжнародного моніторингу
було побудовано маркетингову модель дослідження, у якій було виявлено низьку ефективність
діяльності бізнесу. Було здійснено ситуативне моделювання готовності бізнесу до цифрових
трансформацій та надано характеристику визначених передумов. Виявлено низький рівень
готовності бізнесу до оцифрування економіки. Результати свідчать про важливість моніторингу
готовності бізнесу до оцифрування економіки в реальному часі з використанням моделювання
маркетингу та нейромережевого моделювання.
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Оценка уровня готовности бизнеса к оцифровке с использованием технологий
маркетинга и нейронных сетей
Маркетинговая среда мировой экономики меняется из-за интенсивной оцифровки операций
торгового обмена. Разработка маркетинговых прогнозов на основе текущего и прошлого периодов
в современных условиях является неактуальной. Целью статьи является оценка ситуативных
предпосылок готовности бизнеса к оцифровке на основе данных мониторинга, среды
деятельности, инструментов и систем управления с использованием инструментов маркетинга и
нейросетевого моделирования. В статье использованы системный подход и методы
статистического, финансового и маркетингового анализа, инструменты для моделирования
нейронных сетей. На основе показателей оценки были показаны текущий и прогнозированный
уровни электронной розничной торговли в мире. На основе применения понятия портфельного
анализа данных национального и международного мониторинга была построена маркетинговая
модель исследования, в которой была выявлена низкая эффективность деятельности бизнеса. Было
осуществлено ситуативное моделирование готовности бизнеса к цифровым трансформациям и
представлена характеристика определенных предпосылок. Выявлен низкий уровень готовности
бизнеса к оцифровке экономики. Результаты свидетельствуют о важности мониторинга
готовности бизнеса к оцифровке экономики в реальном времени с использованием моделирования
маркетинга и нейросетевого моделирования.
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