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Для ефективного здійснення господарської діяльності торговельним 

підприємствам необхідно реагувати на зміни чинників зовнішнього 

середовища, оцінювати позитивні й негативні тенденції зміни 

макроекономічних показників та можливості впливу цих змін на діяльність 

підприємства. 

Частка торгівлі у формуванні ВВП України у 2016 р. склала 16,5% і має 

тенденцію до збільшення. Торгівля по обсягу інвестицій посідає третє місце 

після промисловості та фінансової діяльності. 

У 2016-2017 рр. прямі іноземні інвестиції у торгівлю склали понад 17% обсягу 

усіх іноземних інвестицій в економіку [1, 6]. 

Основними проблеми, що виникають в процесі здійснення торговельної 

діяльності є: купівельна неспроможність населення, різкі зміни попиту на певні 

категорії товарів; скорочення асортименту вітчизняних товарів на прилавках 

магазинів; необґрунтоване завищення цін; збільшення тіньового сектора на 

ринку роздрібної торгівлі; зростання концентрації торговельних підприємств та 

конкуренції між ними та ін. [5]. 

За результатами проведеного аналізу макроекономічних показників 

розвитку торговельних підприємств в Україні виявлено, що динаміка оптового 

товарообороту починаючи з 2014 року має тенденцію до покращення, тоді як 

динаміка роздрібного товарообороту скорочується. Негативна динаміка 

роздрібного товарообороту пояснюється скороченням наявності об’єктів 

роздрібної торгівлі з 96,4 тис. од. у 2002 році до 49,6 тис. од. у 2016 році [1, 3]. 

Позитивним, у розвитку торгівлі є те, що Євросоюз з 2016 року збільшив 

інвестиції в торгівлю з Україною в рамках зони вільної торгівлі. Частка ЄС у 

загальній торгівлі складає приблизно 42%. Двостороння торгівля істотно 

збільшилася. Експорт ЄС в Україну виріс на 22%, а імпорт з України – на 27%. 

Після економічної кризи 2014-2015 років це значною мірою сприяло  

стабілізації ситуації в країні. Рівень торгових преференцій для України щодо 

імпорту в ЄС становив 87% у 2017 році. При цьому імпорт с/г продукції з 

України виріс в три рази. У 2015-2016 роках експорт послуг з ЄС до України 

збільшився на 9%, тоді як імпорт скоротився на 2% [1, 2, 6]. 

За підсумками 2018 року в Україні відзначено зростання роздрібної 

торгівлі на 5,5% в порівнянні з показниками попереднього року. За даними 

Державної служби статистики оборот роздрібної торгівлі у вересні 2018 року 
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знизився на 5%, в порівнянні з серпнем того ж року. У той же час в порівнянні з 

вереснем 2017 року - зріс на 6,9%. Найбільше зростання торгівлі спостерігався 

в Луганській (на 27,9%), Донецькій (на 13,7%), Полтавській та Закарпатській 

(на 11,1%) та Київській (на 10,1%) областях [1, 3, 6]. 

Для підтримки конкурентоспроможності підприємств торгівлі необхідно 

дослідження процесів діяльності торговельного підприємства та контроль таких 

показників [4]: 

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

кількість менше певного рівня; 

 виручки від реалізації за будь-який обраний проміжок часу. Це 

допоможе полегшити процеси ведення звітності та може бути 

використаним для аналізу фінансової діяльності підприємства з метою 

прогнозування продажу у майбутні періоди; 

 прибутку, чистого прибутку, нерозподіленого прибутку з метою 

створення резервного фонду для майбутніх закупівель та виробництва 

власних торгових брендів; 

 кількості професійно підготовлених кадрів, з метою ефективного 

обслуговування клієнтів мережі. 

У діяльності торговельного підприємства виділено такі основні процеси: 

організаційно-управлінські; фінансово-аналітичні; торговельні (пов’язані із 

закупівлею, постачанням, зберіганням і продажем товарів). 

Для аналізу процесів діяльності торгівельного підприємства використано 

засоби імітаційного моделювання. Імітаційну модель побудовано у системі 

ithink [7]. 

У результаті аналізу діяльності торговельного підприємства було 

виділено три основні процеси (блоки): «Реалізація товару», «Операційна та 

фінансова діяльність», «Працівники». 

У рамках блоку «Реалізація товару» оцінюється та прогнозується виручка 

від реалізації за будь-який місяць досліджуваного періоду, підсумовуються 

витрати на виготовлення, придбання та транспортування продукції до магазину. 

Розраховується дохід від реалізації (валовий прибуток) та показники 

ефективності роботи торговельного підприємства. 

Для оцінки ефективності роботи торговельної мережі розраховуються 

показники [4]: середня виручка на одного працівника (тис. грн./особу); оцінка 

ефективності 1 кв. м торговельної площі (тис. грн./1 кв. м); показники 

рентабельності. 

Показник рентабельності продажів характеризує найважливіший аспект 

діяльності компанії  реалізацію основної продукції, а також оцінює частку 

собівартості в продажах. Середній рівень рентабельності продажів у різних 

галузях різний. Не існує єдиного стандарту на даний показник. Причиною 

зниження цього коефіцієнта може бути ріст витрат на виробництво і реалізацію 

продукції. 



81 

  Одеса, 28-29 листопада 2018 р.  
 

 

 

У секторі «Операційна та фінансова діяльність» імітуються процеси, 

пов’язані з операційною та фінансовою звітністю торговельного підприємства. 

Обчислюються такі показники: прибуток від операційної діяльності, прибуток 

до оподаткування, чистий прибуток, нерозподілений прибуток, рентабельність 

продажу. Здійснюється розподіл грошових потоків (нерозподіленого прибутку) 

на виробництво, придбання товару та виплат власникам. В рамках блоку 

можливо провести оцінку сукупних доходів та сукупних витрат (витрати на 

оплату праці, інші витрати (витрати на збут, адміністративні витрати, клініг, 

комунальні платежі, маркетинг та ін.), суми податків у Державний Бюджет 

України, виплати дивідендів власникам). 

Основними грошовими потоками торговельного підприємства є: 

 відшкодування витрат на виробництво, реалізацію продукції та за 

отримані послуги; 

 виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими 

підприємствами; 

 формування фондів (резервних фондів), грошових коштів; 

 здійснення фінансових та інвестиційних операцій. 

Важливою статтею доходів торговельного підприємства є витрати на 

маркетинг та рекламу. Просування продукції на ринок відбувається за 

допомогою рекламування товарів в різних засобах масової інформації: 

телеканалах, по радіо, на щитах та застосовує рекламу на транспорті, приймає 

участь в галузевих виставках і професійних форумах, здійснює розроблення 

коротко-, середньо- та довготермінової стратегії маркетингової діяльності, 

орієнтує проектувальників та виробництво на виконання вимог споживачів 

щодо продукції, що виробляється підприємством. На базі імітаційної моделі 

можливо аналізувати та оцінювати ефективність цих витрат. 

У блоці «Працівники» моделюється процеси навчання персоналу з 

урахуванням випробувального строку. У процесі моделювання враховується 

затримка на навчання нових працівників. Розраховується необхідна кількість 

новачків і продавців та касирів в залежності від кількості звільнених з метою 

забезпечення безперервної роботи торговельного підприємства. Кількість 

працівників на кожному рівні буде використовуватись для розрахунку фонду 

заробітної плати. 

Розроблена імітаційна модель дозволяє: 

 прогнозувати виручку від реалізації продукції на визначений період; 

 розраховувати собівартість продукції; 

 прогнозувати валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, 

чистий прибуток, нерозподілений прибуток; 

 моделювати сукупні витрати (інші витрати), податки, фонд заробітної 

плати та ін. 

 проводити розподіл грошових потоків для процесу виробництва та 

придбання продукції; 

 визначати ефективність роботи торговельного підприємства; 

 моделювати процеси навчання персоналу з урахуванням 
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випробувального терміну для забезпечення необхідної кількості 

спеціалістів та безперервної роботи торговельного підприємства. 

Імітаційна модель дозволяє забезпечувати виконання основних цілей 

досліджуваного торговельного підприємства, зокрема: здійснення торговельної, 

комерційної, виробничої, науково-дослідної, благодійної діяльності з метою 

одержання прибутку та задоволення інших потреб. 

Розроблена імітаційна модель може бути використана як інструмент для 

складання аналітичної звітності, планування та прогнозування діяльності 

торговельного підприємства. Це сприятиме посиленню ринкових позицій, 

створенню додаткових конкурентних переваг і покращенню фінансово- 

економічних показників торговельного підприємства. 
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