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підприємства торгівлі

Мета статті полягає в побудові імітаційної моделі результативного управління логістичними процесами підприємства торгівлі. Аналізуючи, 
систематизуючи й узагальнюючи дані досліджень як іноземних, так і вітчизняних науковців, було проведено порівняльний критичний і морфоло-
гічний аналіз наявних дефініцій поняття «результативність» і презентоване авторське бачення сутності поняття «результативність управ-
ління якістю логістичних процесів» підприємства торгівлі. Застосування методів імітаційного моделювання та графічно-структурного опису 
дозволило розвинути наукові підходи до моделювання результативного управління логістичними процесами на підприємствах торгівлі. У резуль-
таті дослідження розроблено імітаційну модель для забезпечення результативного управління логістичними процесами підприємства торгівлі, 
що, на відміну від існуючих, орієнтована на підвищення рівня якості логістичних процесів за умови оптимізації логістичних витрат. Побудовано 
структурну схему автоматизованої системи управління якістю логістичних процесів підприємства торгівлі. Наголошено, що в процесі управлін-
ня логістичними процесами перед менеджерами підприємства торгівлі може постати проблема виділення логістичних витрат, що потребує їх 
обліку та деталізації. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі можуть стати такі розробки, як: методичні рекомендації щодо 
обліку логістичних витрат на підприємствах торгівлі різних розмірів; наукові підходи до створення спеціального програмного забезпечення з 
метою цифровізації системи управління підприємства торгівлі. Результати дослідження можуть бути використані також для вдосконалення 
та подальшого розвитку як поточного, так і стратегічного контролю за управлінням логістичними процесами на підприємствах.
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Будь-які управлінські рішення на підприємстві 
(у т. ч. торговельному) мають бути орієнтова-
ні на досягнення конкретного результату його 

діяльності та/або розвитку на ринку. У переважній 
більшості випадків результативне управління логіс-
тичними процесами в торгівлі пов’язують або із за-
безпеченням високого рівня їх якості та, як наслідок, 
позитивного впливу цих процесів на загальні резуль-
тати управління діяльністю підприємства торгівлі; 
або з оптимізацією витрат на реалізацію плану щодо 
достатньо якісного виконання логістичних процесів 
для досягнення поставлених на підприємстві торгів-
лі цілей розвитку. І у першому, і у другому випадку 
перед підприємствами торгівлі фактично постають 
питання щодо одночасного досягнення двох цільових 
установок, а саме на: 1) мінімізацію витрат завдяки 
вибору найбільш вдалого та фактороощадного підхо-
ду до організації логістичних процесів торговельного 
підприємства; 2) максимізацію рівня якості вищеназ-
ваних логістичних процесів. 

Проблемність вирішення такої двоцільової за-
дачі обумовлена тим, що підвищення якості логістич-
них процесів на підприємстві торгівлі може вимагати 
додаткових витрат і вступати в певне протиріччя з 
метою зменшення витрат. Крім того, в умовах циф-
ровізації бізнес-процесів у різних сферах економічної 
діяльності постає питання і щодо моделювання ре-
зультативного управління логістичними процесами, 
що в подальшому дозволило б провести його форма-
лізацію на рівні будь-якого підприємства торгівлі.

Вагомий внесок у розвиток методології логіс-
тичного менеджменту, проблем логістики та впрова-
дження її в економіку, формування основних принци-
пів сучасної логістичної діяльності підприємств зро-
били такі іноземні та вітчизняні науковці, як: Т. Алє-
сінська, Я. Вітковскі, М. Григорак, Є. Крикавський,  
Т. Репіч, Дж. Сток, Д. Уотерс, Дж. Шапіро та інші. Цілу 
низку проблемних питань управління діяльністю та 
розвитком підприємств торгівлі в цілому та їх бізнес-
процесами зокрема були висвітлені у працях В. Апо-
пія, І. Височин, В. Гросул, В. Жуковської, Н. Ільчен-
ко, Д. Кочубея, А. Мазаракі, І. Міщука, Н. Міценко,  
О. Ольшанського та ін. 

Водночас аналіз останніх досліджень і публіка-
цій з проблематики логістичного управління підпри-
ємствами торгівлі показав, що вони переважно сто-
сувалися таких аспектів, як: організація логістичної 
діяльності в електронній торгівлі та визначення ролі 
доставки в системі електронної комерції (Н. Ільчен-
ко, О. Фреюк, 2020 [1]); ідентифікація специфічних 
рис нових моделей роздрібної торгівлі та досліджен-
ня розвитку інтегрованих моделей цифрового та 
офлайн-режиму роботи підприємств торгівлі, що ві-
дображається в їх логістичних стратегіях (R. Waker,  
I. de Alencar Nääs, G. Duarte, F. Papalardo, 2018 [2]); вста-
новлення сили взаємозв’язку між рівнем якості ло-
гістичних послуг, якістю відносин підприємства тор-

гівлі зі своїми споживачами та їх наміром здійснити 
покупку на прикладі сектора електронної роздрібної 
торгівлі Пакистану, а також розробка й обґрунтування 
конкретних практичних пропозицій щодо підвищен-
ня конкурентоспроможності логістичних послуг на 
підприємствах торгівлі (M. Khan, H. Wang, Q. Wang,  
W. Khan, T. Javed, 2021 [3]); дослідження тенденцій у 
логістиці офлайн-роздрібних торговців порівняно з 
логістикою підприємств, які розвивають багато- чи 
омніканальну торгівлю, з визначенням їх бізнес-стра-
тегій (E. Simangunsong, I. Subagyo, 2021 [4]) та ін.

Як свідчать вищезгадані публікації, нині велика 
увага науковців прикута до управління онлайн-
торгівлею та пов’язаною з нею логістикою. Од-

нак проблеми цифровізації управління логістичними 
процесами та розробки науково обґрунтованих під-
ходів до забезпечення результативності управління 
логістичними процесами незалежно від офлайн- чи 
онлайн-організації торгівлі на підприємствах різних 
розмірів, форматів і т. п. поки, на жаль, залишається 
поза належною увагою. Саме тому у своїх нещодав-
ніх дослідженнях, присвячених організації інформа-
ційного забезпечення управління якістю логістичних 
процесів підприємства торгівлі, нами було наголо-
шено, що «впровадження дистанційних підходів у ді-
яльності підприємств (зокрема, тих, які здійснюють її 
у сфері внутрішньої торгівлі), застосування онлайн-
підходів до прийняття управлінських рішень як до 
початку, так і після прояву наслідків, спричинених 
COVID-кризою тощо, підтверджують слушність дум-
ки про надзвичайну важливість інформації, її циф-
рової обробки тощо як усередині підприємства, так 
і на рівні формування та розвитку міжорганізаційних 
комунікацій» [5, с. 19–20]. Іншими словами, сьогодні, 
як ніколи раніше, необхідно проводити наукові дослі-
дження, спрямовані на розвиток цифрових підходів 
до управління логістичними процесами підприємств, 
що займаються і роздрібною, і оптовою торгівлею як 
в онлайн-, так і в офлайн-режимах.

Метою цього дослідження є побудова імітацій-
ної моделі, що після формалізації та введення як оциф-
рованого модуля до автоматизованої системи управ-
ління підприємства торгівлі (ПТ) буде забезпечувати 
результативне управління його логістичними проце-
сами. Для досягнення мети поставлені такі завдання: 
 провести порівняльний морфологічний ана-

ліз різних дефініцій поняття «результатив-
ність» і визначити, що саме доцільно розуміти 
під поняттям «результативність управління 
якістю логістичних процесів» ПТ; 

 розробити структурну схему автоматизованої 
системи управління (АСУ) якістю логістич-
них процесів ПТ.

Для досягнення поставленої мети та виконання 
завдань використано методи порівняльного, критич-
ного та морфологічного аналізу, метод імітаційного 
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моделювання та графічно-структурного опису. Ін-
формаційною базою є власні дослідження авторів,  
а також публікації інших науковців, що прямо чи опо-
середковано торкалися проблематики результатив-
ності в управлінні підприємствами.

Для моделювання результативного управлін-
ня будь-чим необхідно усвідомлювати зміст 
того, що саме планується отримати на виході. 

У зв’язку з цим спочатку зупинимося на порівнянні 
різних дефініцій поняття «результативність» і визна-
чимо, що по суті являє собою результативне управ-
ління якістю логістичних процесів торговельного 
підприємства.

Дані проведеного нами морфологічного аналізу 
різних дефініцій поняття «результативність» свідчать 
про те, що сутність результативності доволі часто 
розглядають як певні показники, міру, результат і по-
тенціал, ступінь, силу або рівень (табл. 1). 

Визначення поняття «результативність» через 
терміни «сила» та «рівень», на наш погляд, не дуже 
добре відображає його сутність (особливо, якщо го-
ворити про результативність управління). Це обу-
мовлено, з одного боку, тим, що презентація сили 
управління на практиці буде мати достатньо штучний 
характер, а з іншого – тим, що сила управління може 
асоціюватися з силою влади керівника або інших ме-
неджерів підприємства, і вимір якої не завжди буде 
свідчити про досягнення запланованих результатів.

У випадку, коли результат визначають через рі-
вень забезпечення раціональної взаємодії зовнішньо-
го та внутрішнього середовища (як, наприклад, І. Тес-
ленок [6]), виникає питання щодо того, яким чином 
потрібно оцінювати раціональність такої взаємодії. 
Подібний підхід також виключає можливість низь-
кої результативності, оскільки раціональна взаємодія 
апріорі має привести до, як мінімум, задовільного ре-
зультату в управлінні.

Таблиця 1

Зведені дані порівняльного та морфологічного аналізу дефініцій поняття «результативність»

Автор(-и) / джерело Результативність – це: Відмітні характеристики
Морфологічна 

ознака

І. Тесленок,  
О. Михайлова,  
О. Богаченко [6]

Рівень забезпечення раціональної 
взаємодії зовнішнього та внутріш-
нього середовища, а також рівень 
використання їхніх факторів як основи 
формування конкурентних переваг 
управлінських структур

Рівні забезпечення та ви-
користання раціональної 
взаємодії зовнішнього та 
внутрішнього середовища

Рівень

О. Момот, А. Демченко [7]
Певний показник деякого процесу, 
показник того, що в кінці процесу ви-
ходить щось, заздалегідь заплановане

Показник того, що вихо-
дить в кінці процесу

Показник
E. Frøkjær, М. Hertzum,  
K. Hornbæk [8]

Показник якості бажаного результату Показник якості результату

D. Mihaiu, А. Opreana,  
М. Cristescu [9]

Показник, що визначається відношен-
ням отриманого результату до запро-
грамованого для досягнення

Показник співвідношення 
отриманого та запрограмо-
ваного результатів

Л. Федулова [10]

Міра точності управління, яка характе-
ризується досягненням очікуваного 
стану об’єкта управління, мети управ-
ління або рівнем наближення до неї

Міра точності управління Міра

А. Тищенко, Н. Кизим,  
Я. Догадайло [11] 

Сукупний результат функціонування 
системи менеджменту з урахуванням 
усіх її елементів та потенціал для мож-
ливого її розвитку

Сукупний результат роботи 
та потенціал системи ме-
неджменту

Результат  
і потенціал

W. Zheng , В. Yang,  
G. McLean [12]

Ступінь реалізації організацією своїх 
цілей

Ступінь реалізації цілей 

Ступінь
Стандарти ISO 9000:2015 
[13]

Ступінь реалізації запланованих робіт  
і досягнення запланованих результатів

Ступінь реалізації заходів з 
досягненням результатів

Л. Лігоненко [14]
Ступінь реалізації запланованої  
діяльності та досягнення запланова-
них результатів

J. Buder, С. Felden [15] Сила отримання бажаного результату Сила отримання результату Сила

Джерело: систематизовано авторами.
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Спірною є і точка зору деяких науковців [11 та 
ін.], які прирівнюють результативність до потенціалу 
можливого розвитку системи менеджменту. На наш 
погляд, це не зовсім коректно, хоча і виглядає логіч-
но, оскільки якщо, наприклад, такий показник ре-
зультативності, як прибуток підприємства, у динаміці 
зростає, це означатиме, що воно матиме додаткові фі-
нансові ресурси для розвитку, у т. ч. системи менедж-
менту. Однак потенціал підприємства – це сукупність 
його ресурсів і організаційних можливостей (або здат-
ностей), що часто «…оцінюють в процесі розробки та 
реалізації стратегій» [16 та ін.]. Таким чином, хоча 
через ресурси наочно простежується взаємозв’язок 
між результативністю та потенціалом, але його важко 
назвати сильним і прямим, оскільки показниками ре-
зультативності можна розглядати і витрати, і дохід, і 
багато чого іншого. Виходячи з цього, прирівнювання 
або визначення результативності через потенціал вва-
жаємо малоприйнятним на практиці.

Загалом, коли йдеться про результативність 
управління на підприємстві, то це, передусім, 
означає здатність підприємства отримувати 

конкретні результати в процесі реалізації управлін-
ських рішень і досягнення запланованих цілей. Свого 
часу ще П. Друкер [17; 18] наголошував, що резуль-
тативність є наслідком дій, за допомогою яких на 
підприємстві роблять потрібні правильні речі (у бук-
вальному перекладі за П. Друкером [17] результатив-
ність передбачає правильні дії). У нашому випадку 
результативність управління буде прямо пов’язана з 
прийняттям і реалізацією правильних управлінських 
рішень, спрямованих на забезпечення якості логіс-
тичних процесів ПТ.

Підтримуючи слушність визначення результа-
тивності в Національному стандарті України ДСТУ 
ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) «Системи управ-
ління якістю. Основні положення та словник термі-
нів» [13], а також беручи до уваги результати нашого 
дослідження роботи систем менеджменту на діючих 
в Україні підприємствах торгівлі, пропонуємо під 
поняттям «результативність управління якістю ло-
гістичних процесів» підприємства торгівлі розумі-
ти ступінь реалізації робіт і досягнення результатів, 
які заплановані в процесі управління цим підприєм-
ством у частині створення та підтримки передумов 
для забезпечення визначеного рівня якості його ло-
гістичних процесів.

У випадку постановки завдання щодо моде-
лювання результативного управління логістичними 
процесами підприємства торгівлі потрібно розуміти 
і що таке моделювання та який саме підхід до мо-
делювання варто застосовувати. У нашому випадку 
пропонуємо скористатися технологією імітаційного 
моделювання. При цьому, не вступаючи в дискурс 
щодо того, як саме різні науковці трактують понят-
тя «імітаційне моделювання», скористаємося од-

ним з визначень, яке, на нашу думку, достатньо чітко  
відображає його сутність: «імітаційне моделювання – 
це процес конструювання моделі реальної системи і 
проведення експериментів на цій моделі з метою: або 
зрозуміти поведінку системи, або оцінити в межах 
певних критеріїв різні стратегії, що забезпечать функ-
ціонування даної системи» [19, с. 588]. Зауважимо, що 
побудова імітаційної моделі, спираючись на експери-
ментальну методологію та практичну апробацію, як 
правило, дозволяє розвинути наявну або побудувати 
нову теорію, у т. ч. висунути гіпотези, перевірка яких 
пояснить імовірну зміну в поведінці менеджерів під-
приємства та роботі його системи управління.

Беручи до уваги наведене вище визначення, як 
цілі імітаційного моделювання управління 
якістю логістичних процесів ПТ пропонуємо 

розглядати графічний (у виді блок-схеми) або алго-
ритмічний опис поведінки системи управління якіс-
тю логістичних процесів з урахуванням специфіки 
діяльності у сфері торгівлі. При цьому спочатку вва-
жаємо за доцільне побудувати модель, яка у простому 
виді продемонструє те, що саме має відбуватися на 
підприємстві торгівлі в процесі прийняття управлін-
ських рішень щодо логістичних процесів та які варі-
анти результатів управління при цьому є бажаними 
(рис. 1). Моделюючи, будемо виходити з того, що для 
оцінювання та прийняття рішень щодо логістичних 
процесів є вся необхідна інформація.

Процес прийняття управлінських рішень, як 
свідчить рис. 1, повинен базуватися на попередньому 
оцінюванні якості логістичного процесу та у випадку, 
якщо якість є задовільною (тобто відповідає встанов-
леним нормам), то керівник логістичного підрозділу 
отримує відповідне повідомлення. У іншому випадку, 
якщо передбачити автоматизацію обробки даних, то 
автоматизована система управління, спираючись на 
виявлене незадоволення, визначить і видасть пові-
домлення про наявність «вузьких місць», тобто вона 
має показати, які саме є відхилення.

На рис. 1 наступним кроком після визначення 
«вузьких місць» і повідомлення про них керівника 
логістичного відділу (або працівника, який уповно-
важений приймати рішення щодо логістичних про-
цесів) є прийняття управлінських рішень щодо змін. 
У випадку роботи АСУ на цьому етапі на екрані 
комп’ютера має з’явитися інформація про весь пере-
лік змін, які передбачає зроблений на попередньому 
кроці вибір, та очікувані (прогнозні) результати того, 
що має відбутися внаслідок цих змін. Звичайно, якщо 
прийняття рішень відбувається в автоматизованому 
режимі, то у випадку, якщо результати вже прорахо-
ваних змін з якихось причин можуть не задоволь-
няти, наприклад, очікуванням керівника ПТ, або у 
вихідних параметрах змін було допущено помилку, 
то на цьому етапі має бути передбачена можливість 
повернення на крок назад. Проте якщо презентовані 
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1. Початок

2. Вхідна інформація (БД1, БДn)
(дані, що прямо чи опосередковано впливають на якість

логістичних процесів підприємства тооргівлі)

3. Вибір логістичного процесу для оцінювання якості
та комбінації системи показників для оцінювання його якості

4. Оцінювання якості логістичного процесу

5. Якість логістичного
процесу задовольняє?

Так

Ні
6. Визначення «вузьких місць», що потребують коригування

та інформування про них керівників ЛВ

7. Вибір альтернативних варіантів управлінських рішень серед
можливого переліку тих, які прийняті для підприємства

(з урахуванням цільової установки на оптимізацію витрат)

8. Прийняття управлінських рішень щодо змін, які сприятимуть
підвищенню якості логістичних процесів із залученням керівника ЛВ

9. Визначення переліку заходів для змін, термінів і відповідальних
за реалізацію змін, а також наступних термінів перевірки результатів

управління якістю логістичного процесу

10. Реалізація заходів і контроль за реалізацією плану заходів 12. Кінець

Автоматичне формування/
оновлення управлінських
документів (за умови змін

у якості логістичних 
процесів)

11. Інформування керівника
логістичного відділу (ЛВ)

підприємства торгівлі
про результати оцінювання

Рис. 1. Імітаційна модель для забезпечення результативного управління логістичними процесами  
підприємства торгівлі

Джерело: авторська розробка.

на екрані комп’ютера дані про заходи та прогнозні ре-
зультати їх реалізації є задовільними, то приймається 
рішення щодо внесення змін, які сприятимуть підви-
щенню якості логістичного процесу.

Таким чином, на наступному кроці АСУ має ви-
дати інформацію про перелік заходів для змін, 
терміни їх впровадження та відповідальних за 

реалізацію змін, а також наступних термінів перевір-
ки результатів управління якістю логістичного про-
цесу. Безумовно, в АСУ (хоча зараз це і не показано 
в імітаційній моделі на рис. 1) має бути передбачено 
можливість внесення змін щодо плану дій, спрямова-
ного на вдосконалення якості логістичного процесу 
(зокрема, у частині визначення відповідальних).

Варто розуміти, що будь-які дії, які стосуються 
бізнес-процесів ПТ (у нашому випадку логістичних) 

в одному місці, цілком імовірно приведуть до певних 
змін у іншому. У найкращому для діяльності та роз-
витку ПТ випадку зміни будуть позитивними і навіть 
дозволять отримати синергетичний ефект. Проте не-
передбачувані зміни в зовнішньому та внутрішньому 
середовищі підприємства, а також прийняття по-
вністю або навіть частково неправильних у конкрет-
ній ситуації управлінських рішень чи навіть погана  
(з помилками) реалізація абсолютно правильних 
управлінських рішень може призвести до негативних 
наслідків і не найкращим чином позначитися на якос-
ті інших логістичних процесів ПТ і загальних резуль-
татах управління ними. У цьому випадку керівник має 
розібратися в ситуації, визначивши причини негатив-
них наслідків. Доцільно також розробити та забезпе-
чити реалізацію плану заходів, що спрямований на 
виправлення небажаної ситуації та її попередження 
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(за можливості). Після реалізації зазначеного плану 
інформація про зміни в якості логістичних процесів 
у виді інформаційного потоку має надходити на вхід 
АСУ та накопичуватися у спеціальних БД.

У загальному вигляді структуру АСУ підпри-
ємства торгівлі, що буде включати в себе модуль, 
представлений у вигляді імітаційної моделі на рис. 1 
та сприятиме результативному управлінню логіс-
тичними процесами ПТ, можна проілюструвати за 
допомогою графічної схеми (рис. 2). Для прийняття 
управлінських рішень, на наш погляд, особливо важ-
ливими буде включення в АСУ блоків контролю за 
управлінням логістичними процесами; оцінювання 
ризиків в управлінні логістичними процесами; ви-
бору логістичної стратегії на основі даних про рівень 
якості логістичних процесів тощо.

Коли йдеться про управління якістю логістич-
них процесів, то варто пам’ятати, що його ре-
зультативність буде прямо залежати не тільки 

від задоволеності клієнтів (покупців), але і від того, 
наскільки праце-, часо- та фінансовоємними в резуль-
таті стануть ці процеси за умови реалізації цільової 
установки на максимізації рівня їх якості. Водночас 
важливо дотримуватися певного балансу, щоб якість 
логістичних процесів була економічно доцільною, 
тобто логістичні витрати на забезпечення якості не 

перевищили економічної віддачі від неї. При цьому 
менеджери підприємств торгівлі можуть зіткнутися 
з проблемою виділення логістичних витрат, оскільки 
«…традиційні методи обліку основних видів витрат 
і їх класифікації, як правило, не містять адекватної і 
достовірної інформації для виділення витрат, що ма-
ють зв’язок з логістичними процесами» [20]. А тому 
моделюючи результативне управління логістичними 
процесами ПТ, має сенс передбачити належне інфор-
маційне забезпечення даними про витрати на логіс-
тику як у цілому, так і в розрізі окремих логістичних 
процесів. Це, зокрема, можна зробити шляхом обліку 
та деталізації логістичних витрат.

Поряд із цим, необхідно подбати і про перене-
сення всіх імітаційних моделей у цифровий простір, 
тим більше, що керівники багатьох підприємств тор-
гівлі як за кордоном, так і в Україні добре відчувають 
«… переваги, що отримали підприємства, які вже 
давно орієнтовані на впровадження у свою діяльність 
різних інформаційних технологій» [21, с. 19]. На наш 
погляд, не стане виключенням і подальший розви-
ток на підприємствах торгівлі цифрових технологій 
управління логістичними процесами. Це буде спри-
яти підвищенню рівня результативності роботи сис-
тем менеджменту як логістичних процесів, так і під-
приємства торгівлі в цілому.

 

Автоматизоване робоче місце
керівника логістичного відділу

підприємства торгівлі

Кількість робочих місць
для працівників, які
задіяні в управлінні

логістичними процесами

Клієнтська
частина

програмного
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і доступ до БД
відповідно
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M2

Інше програмне забезпечення ПЗ управління якістю логістичних процесів
за умови оптимізації витрат на їх реалізацію

БД (Інші) БД (УЯЛП)

Сервер підприємства торгівлі

Рис. 2. Структурна схема автоматизованої системи управління якістю логістичних процесів підприємства торгівлі
Умовні позначення: БД (УЯЛП) – банки даних для управління якістю логістичних процесів; М1, М2, …, МN – модулі програмного забез-
печення, що доступні певним працівникам підприємства торгівлі, які є клієнтами – користувачами АСУ. У нашому випадку на рис. 1 пре-
зентовано один із типових модулів, що може включати клієнтська частина програмного забезпечення управління якістю логістичних 
процесів; N – кількість модулів у програмному забезпеченні, що може змінюватися залежно від специфіки програмного забезпечення та 
завдань підприємства торгівлі.
Джерело: розроблено авторами для створення АСУ на великому підприємстві торгівлі чи для ПТ з великими обсягами інформаційних 
потоків у ході управління логістичними процесами.
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ВИСНОВКИ
Вплив на прийняття та реалізацію управлін-

ських рішень як зовнішніх, так і внутрішніх факторів 
обумовлює необхідність розробки та впровадження 
на підприємствах торгівлі моделей результативного 
управління, у т. ч. таких, що сприятимуть організації 
якісних логістичних процесів з оптимальними логіс-
тичними витратами. З метою формалізації дій і по-
дальшої розробки автоматизованої системи управлін-
ня якістю логістичних процесів на підприємствах тор-
гівлі була побудована імітаційна модель, що дозволить 
підвищити рівень наукової обґрунтованості рішень 
щодо вдосконалення логістичних процесів на підпри-
ємствах торгівлі з орієнтацією на такі результати, як: 
досягнення та підтримка належного рівня якості логіс-
тичних процесів і мінімізація логістичних витрат.

Вважаємо, що результати цього дослідження 
можуть бути використані на практиці для розроб-
ки спеціального програмного забезпечення системи 
управління підприємствами торгівлі, а також у по-
дальшому стати основою для дослідження специфіки 
управління та його цифровізації в частині організації 
на підприємствах торгівлі ефективного як поточного, 
так і стратегічного контролю.                   
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