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Торгівля – важлива складова економіки будь-якої держави. На 

сьогоднішній день за умов розвитку ринкових відносин та постійних 

економічних й політичних реформ, торгівля відноситься до найбільш 

прогресивних видів діяльності, що стосується всіх верств населення. Як галузь, 

торгівля має свою специфіку – необхідно в поточному режимі відстежувати 

попит та максимально швидко корегувати пропозицію згідно нього, слідувати 

ринковим законам ціноутворення, розуміти та вміти привабити власну цільову 

аудиторію, пам’ятати про податки та акцизні збори, здійснювати торгівлю із 

застосуванням реєстраторів розрахункових операцій згідно із законодавством, 

вести книгу обліку, забезпечувати права споживача, дотримуватися санітарних 

вимог, проводити експертизи якості власного товару та дотримуватися термінів 

його зберігання й багато-багато іншого, залежно від специфіки товару та 

способу ведення торгівлі. Крім того, будь-який ринок являє собою стохастичну 

систему, події якої виникають випадковим чином. А отже необхідні гнучкі 

інструменти регулювання та управління, до яких, зокрема, відноситься 

інструментарій інтернет-маркетингу. 

Проблемам, пов’язаним з управлінням торговими підприємствами та зі 

стратегіями їх розвитку й просування, присвячено досить багато досліджень, 

наприклад [1-4]. Проте маркетинг, як вид діяльності (сам по собі) та окремо 

взяті його інструменти (наприклад, моделювання, як апарат для прийняття 

управлінських рішень, та створення й оптимізація сайту, як засіб просування) є 

складною і неоднозначною темою, а отже залишається актуальним для 

досліджень. Ряд існуючих проблем сучасного маркетингу включає не 

сформованість, недостовірність ринку інформації – надлишок зайвої, «пустої» 

інформації та її суперечливість, наявність вигаданих фактів, псевдо-експертів  

та некомпетентних спеціалістів; складність розвитку клієнтської бази – 

привернення та, головне, утримання клієнтів; перенасиченість українського 

ринку рекламою і як наслідок зниження її ефективності; необхідність 

диференціації підходів для впливу на окремі сегменти ринку; неоднорідність та 

стохастичність ринку; вплив на сприйняття реклами та купівельної 

спроможності не лише економічних, а й культурних, політичних та соціальних 

факторів. 

Ринок практично вільний якщо йдеться про нові формати продажів. Тому 

прямих зіткнень торговельних інтересів у найближчий період не 

передбачається. Обороти кожного окремого торгового представника 

залежатимуть виключно від того, наскільки підприємство привабливе для 

покупців. 
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Виходячи з усього вищезазначеного, стає зрозумілою особлива 

необхідність застосування та розробки конкретних напрацювань (макетів, 

моделей, програм) для перевірки ефективності кожної окремо взятої 

маркетингової стратегії перед її впровадженням на певному підприємстві, 

зокрема, торговому. 

Проблемам розвитку апарату імітаційного моделювання присвячена 

значна кількість літературних джерел [13-17]. Однак, світ не стоїть на місці і 

саме моделювання для прийняття управлінських рішень та стратегій розвитку 

діяльності компаній набуває все більшої актуальності. Цій темі присвячений 

ряд промислових додатків, серед яких [18-20], а отже проведення досліджень в 

окресленій галузі можна вважати актуальним. 

З використанням системно-динамічної та агентної методології в 

проведеному дослідженні була розроблена імітаційна модель діяльності 

типового торгівельного підприємства. В якості програмної платформи 

реалізації імітаційних експериментів використана система багатопідходного 

імітаційного моделювання AnyLogic. 

В якості об’єкту був обраний типовий представник малого бізнесу на 

торгівельному ринку України – приватне підприємство «Елекон і В» 

На моделі досліджується динаміка потоків клієнтів підприємства; 

процеси формування попиту та корегування пропозиції в залежності від 

політики управління запасами; оцінюється вплив ефективності реклами на 

кінцеві показники функціонування. Тенденції споживчого ринку 

відтворюються із залученням модельного блоку розповсюдження товарів й 

послуг за Бассом. Модель має модульну відкриту структуру, що дозволяє 

ускладнювати її за рахунок включення додаткових блоків імітації бізнес- 

процесів торгової фірми чи фірми-виробника. 

Модель представляє собою тренажер для відпрацювання оперативних та 

стратегічних рішень із зміною значень конкретних параметрів, термінів та 

кроків імітації. Параметричні настройки, можливість проведення різних типів 

експериментів, зручний та простий інтерфейс створюють можливості адаптації 

моделі до специфіки конкретних об’єктів галузі. Зручність, адаптивність та 

наочність моделі роблять доступною її експлуатацію для рядових 

співробітників фірми, що дозволяє сприймати її як повсякденний засіб 

використання. Тренажерний характер моделі дозволяє програвати в ході 

імітаційних експериментів різноманітні управлінські рішення з формуванням 

прогнозованих наслідків, що сприяє запобіганню помилок в розробці реальних 

стратегій поведінки фірми. Такі можливості цілком відповідають специфіці 

мінливого та гнучкого ринку. 

В якості інструменту реалізації стратегії торгівельного підприємства, 

просування інформації та приваблення клієнтів пропонується створений та 

розміщений в мережі Інтернет веб-сайт. Для досліджуваного підприємства 

торговий сайт було створено за допомогою бібліотеки онлайн-шаблонів 

лендінгових сайтів, технологій html 5, css3, мови програмування JavaScript 
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(зокрема бібліотеки j-query). На сайті виставлено каталог товарів підприємства, 

перелік надаваних послуг, основна та додаткова інформація для клієнтів. 

Подальші дослідження необхідні як для взятого за приклад підприємства 

«Елекон і В», так і загалом для будь-якого торгового підприємства – розвивати 

математичний апарат, збирати та досліджувати статистику, підключати 

алгоритми пошукової реклами (наприклад GoogleAdWords), оптимізувати веб 

сайт за допомогою СЕО-технологій, просуватися за допомогою соціальних 

мереж та інтернет-блогів, використовувати засоби не лише прямого 

маркетингу, а й e-mail маркетингу, вірусного маркетингу, прихованого 

маркетингу, ігрового маркетингу, інтерактивні мультимедія-технології, хмарні 

технології збереження та розповсюдження інформації та інші інструменти 

сучасної економіки високих технологій. 
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