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Торгівля як галузь господарської діяльності має розгорнуту мережу 

оптових і роздрібних підприємств, забезпечує зберігання, транспортування і 

реалізацію товарної продукції предметів споживання. Оскільки більшість 

предметів особистого споживання проходить через торгівлю, то рівень її 

розвитку характеризує обсяг і структуру споживання. Торгівля інформує і 

впроваджує в споживання нові товари, виробництво яких тільки починається, 

які для споживача є невідомими або незвичними. Таким чином, розвиток 

торгівлі, зумовлений рівнем і темпами розвитку виробництва товарів, здійснює 

вплив на промисловість, сільське господарство, з одного боку, і на споживання 

людей – з іншого. Торгівля як галузь народного господарства здійснює 

просування товарів від виробника до споживача і виконує операції, пов’язані з 

продовженням процесу виробництва у сфері обігу [1]. 

Аналізу теоретичних та методологічних підходів розвитку торгівлі в 

Україні присвячені праці таких вчених: Алексєєва Н.І., Бланка І.А., Дмитренко 

М.Й., Ігнатенко М.М., Мазаракі А.А., Шуміло О.С., Філюк Г., Шевчук О., 

Куцик П.О., Медвідь Л.Г., Харинович-Яворська Д.О. та ін. 

Вивчення наукових робіт вчених дозволило з’ясувати найважливіші 

аспекти розвитку торгівлі, визначити її слабкі та сильні сторони та дійти 

висновку про необхідність комплексного економічного аналізу і контролю у 

сфері торгівлі з урахуванням її функціонування в конкурентному середовищі із 

застосуванням сучасних засобів імітаційного моделювання [2]. 

В умовах євроінтеграційних прагнень України, незважаючи на труднощі 

соціально-економічного й політичного характеру, торговельна діяльність 

залишається однією з ключових галузей національної економіки. Аналізуючи 

стан торгівлі, неможливо недооцінювати її значущість як сфери економічної 

діяльності, яка має достатню вагу у формуванні валового внутрішнього 

продукту України. Частка торгівлі у формуванні ВВП країни досить значна. 

Так, за даними Державної служби статистики, у 2015 р. частка створеного в 

торгівлі валового внутрішнього продукту склала 273989 млн грн, або 13,8% від 

загального ВВП країни, у 2016 р. – 318075 млн грн, або 13,3%, а за 2017 р. – 

421368 млн грн, що у відсотках складає 14,1% і свідчить про збільшення 

показника. За даними національних рахунків, частка доданої вартості, що 

формується у сфері оптової та роздрібної торгівлі, у 2017 р. становила 16,3%, 

частка зайнятих у сфері торгівлі – 21,8%, а частка реалізованої продукції у 

загальному обсязі – 39,7% [3]. 
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Незважаючи на нестабільну політичну та економічну ситуацію, високу 

тіньову складову бізнесу в країні, роздрібна торгівля залишається однією з 

небагатьох галузей, яка розвивається і не тільки збільшує власні прибутки, а й є 

помітною підтримкою всієї економіки країни. Сучасні кризові явища поки що 

послаблюють роздрібний ринок, однак завдяки макроекономічній стабілізації, 

впровадженню західних стандартів торгівлі та інших стимулюючих умов 

ситуація на ринку роздрібної торгівлі може поступово змінюватись [4]. 

Під час історичного розвитку економік різних країн світу найбільш 

інтенсивний розвиток отримав споживчий ринок. На сьогоднішній день однією 

з найважливіших проблем ринкових відносин є проблема формування і 

ефективного розвитку споживчого ринку. Прискорення темпів економічного 

розвитку, як окремих регіонів, так і національної економіки в цілому в значній 

мірі обумовлено станом споживчого ринку [5]. 

Оскільки споживчий ринок та показники його розвитку є віддзеркаленням 

загальноекономічної ситуації та формуються під істотним її впливом, до 

основних відмінних особливостей споживчого ринку через призму характерних 

тенденцій віднесено наступні [6, 7, 8, 9]: 

 висока імпортна залежність споживчого ринку; 

 невиправдано завищені споживчі ціни; 

 тінізація масштабів діяльності споживчого ринку, наявність 

неформального сектору; 

 надмірне адміністративне втручання в господарську діяльність 

суб’єктів споживчого ринку; 

 розшарування споживчих витрат за групами споживачів унаслідок 

кардинальної поляризації населення з точки зору доходів, купівельної 

спроможності; 

 ігнорування споживчих уподобань та порушення стандартів і 

державних гарантій мінімальних потреб людини; 

 переорієнтація попиту на сучасні формати торгівлі, що відбивається на 

тенденціях закриття ринків; 

 бурхливий розвиток електронної торгівлі споживчими товарами, що 

являє собою широкий набір інтерактивних методів ведення діяльності з 

надання споживачам товарів та послуг. 

Для посилення своїх позицій, утримання наявних та залучення нових 

клієнтів, збільшення власного прибутку та підвищення економіки держави 

кожне роздрібне підприємство повинно використовувати якомога більший 

комплекс заходів, а саме: систему мерчандайзингу – оптимізацію асортименту, 

ефективне планування торговельного залу, засоби комунікативного та 

візуального мерчандайзингу; покращення методів лояльності – для клієнтів, для 

посередників, для співробітників; удосконалення заходів матеріальної та 

моральної мотивації для співробітників; враховувати вимоги до форматів 

магазинів роздрібної мережі [10]. 
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Зазначені проблеми споживчого ринку підтверджують необхідність 

проведення постійного аналізу діяльності торговельних підприємств та 

визначають актуальність питань, пов’язаних із побудовою імітаційних моделей 

для дослідження доходів та витрат, фінансової діяльності торговельної 

компанії. 

Для дослідження процесів діяльності торговельного підприємства 

необхідно контролювати такі показники: 

 рівень запасу товарів на складі, для замовлення товару, якщо їхня 

кількість менше певного рівня. Це допоможе запобігти ситуаціям коли 

покупець хоче придбати певну кількість одиниць товару, а його 

недостатньо або взагалі нема на складі; 

 виручку за будь-який обраний проміжок часу. Це допоможе полегшити 

процеси ведення звітності та може бути використаним для моделі 

фінансової діяльності підприємства з метою прогнозування продажу у 

майбутні періоди; 

 прибуток, чистий прибуток, нерозподілений прибуток з метою 

створення резервного фонду для майбутніх закупівель та виробництва 

власних торгових брендів; 

 процес відтоку, навчання кадрів, з метою ефективного обслуговування 

клієнтів мережі. 

Для дослідження діяльності торгівельного підприємства обрано 

кібернетичний напрям, а саме імітаційне моделювання для дослідження 

інформаційних систем із зворотнім зв’язком. 

За допомогою імітаційної моделі, розробленої у системі ithink можливо 

аналізувати та планувати діяльність торговельного підприємства як у даний 

період часу, так і на перспективу, а саме [10]: 

 проводити аналіз бізнес-процесів торгівельного підприємства; 

 досліджувати динаміку розвитку торгівельного підприємства в умовах 

ризику та невизначеності ринку; 

 реалізовувати прогнози різної протяжності; 

 проводити оцінку чутливості результатів діяльності торгівельного 

підприємства; 

 розробляти альтернативні рішення у процесі прийняття управлінських 

рішень. 

Основною метою розробленої імітаційної моделі є контрольно-аналітичне 

забезпечення системи управління торговельним підприємством. Керівництво 

торговельним підприємством на базі імітаційної моделі може проаналізувати як 

внутрішнє, так і зовнішнє середовище (попит на товари, цінову політику 

конкурентів, загальноекономічні та соціальні тенденції), здійснювати 

розв’язання проблем пошуку резервів економії, зростання прибутку та 

рентабельності за умови зниження ризиків. 
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