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ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 

АНОТАЦІЯ. В умовах цифрової економіки розширення меж торго
вої діяльності, посилення конкуренції на ринку і появи великого 
числа ідентичних товарів, комерційна діяльність підприємницьких 
структур зазнає істотних змін. Метою статті є дослідження інфор
маційних інструментів і вибір найефективнішого способу для вдо
сконалення комерційної діяльності підприємницьких структур на 
міжнародних ринках. 
Визначено, що основними засобами ведення комерційної діяль
ності є складське господарство. Виділено відмінності між різними 
способами автоматизації складу за ознакою - зміст операцій, ви
значено переваги та недоліки кожного зі способів організації ко
мерційної діяльності. Визначено орієнтири ефективності комер
ційної діяльності підприємницьких структур і конкурентні пере
ваги при виході на міжнародні ринки. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ефективність, комерційна діяльність, склад, пі
дприємництво, інформатизація, система WMS. 
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INFORMATION MEANS ТО INCREASE ТНЕ EFFICIENCY 
OF COMMERCIAL ACTIVIТIES OF ENTREPRENEURSHIP 

STRUCTURES IN INTERNA TIONAL MARKETS 

ANNOTATION. Іп а digital есопоmу, ехрапdіпg the bouпdaries of 
tradiпg activities, iпcreasiпg competitioп іп the market апd the 
emergeпce of а large пumber of ideпtical goods, the busiпess activity 
of eпtrepreпeurship structures uпdergoes sigпificaпt chaпges. The 
purpose of the article is to study iпformatioп tools апd to choose the 
most effective way to improve the busiпess activity of eпtrepreпe
urship structures іп іпtеrпаtіопаІ markets. 
Summariziпg the results of the aпalysis of moderп scieпtific есопоmіс 
publicatioпs shows that the esseпce of commercial activity is to carry 
out trade апd iпtermediatioп operatioпs апd measures to promote апd 
market goods апd briпg them to the епd coпsumer (if to take the 
sphere of retail trade) апd to retailers (if to take the sphere of 
wholesale trade). Commoп features of commercial activity апd trade 
are distiпguished: trade апd commercial activities are the most 
attractive for eпtrepreпeurs, as they have - high rate of profitability, 
liquidity, lower іп relatioп to productioп пееd for іпіtіаІ iпvestmeпts; 
trade апd distributioп апd commercial activities, uпlike productioп, as 
а rule, do поt chaпge the properties of goods іп the course of their 
operatioп, the result of the activity is formed Ьу the added value, which 
is the differeпce іп prices of purchase апd sale, which is seпt as 
іпсоmе to the eпtrepreпeur. 
lt is determiпed that the mаіп meaпs of doiпg busiпess is ware
housiпg. Based оп the geпeralizatioп of the results of the study, it is 
highlighted that moderп iпformatioп meaпs of iпcreasiпg the efficieпcy 
of commercial activity of busiпess structures оп the basis of - the 
сопtепt of operatioпs is the automatioп of workflow, warehouse with 
address storage, warehouse maпagemeпt iпformatizatioп (WMS), 
iпformatizatioп of OpeпWMS warehouse. Detected targets commercial 
performaпce of eпtrepreпeurship апd competitive advaпtages іп 
eпteriпg the іпtеrпаtіопаІ markets. 
КЕУ WORDS: efficieпcy, commercial activity, warehouse, eпtrepre
пeurship, iпformatizatioп, WMS system. 

В~туп. В умовах цифрової еконо~іки розширення меж торго
вої д1яльносТІ, посилення конкуренцlЇ на ринку 1 появи великого 
числа ідентичних товарів, комерційна діяльність підприємниць
ких структур зазнає істотних змін. У зв'язку з цим вона потребує 
постійних змін і оптимізації бізнес-процесів на принципах вико
ристання сучасних ефективних ц~фров~ технологЩ. Осно_вним 
напрямком є врахування вимог та штересш великої кшькосТІ ная

вних клієнтів, у зв'язку з чим інформаційне забезпечення комер
ційної діяльності має набути пріоритет перед іншими напрямка
ми удосконалення комерційної роботи. Розвиток інформаційних 
інтернет-технологій дозволяє проводити дослідження світових 
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ринків, вимог і потреб споживачів з широким колом охопленням 
цільової аудиторії й ефективніше, що для торгового підприємства 
є важливим. Від підприємця, що здійснює комерційну діяльність, . . 
в таких умовах вимагається вмшня своєчасно 1 правильно реагу
вати на всі зміни, що відбуваються на світових ринках. 

При виконанні змішаних міжнародних перевезень вантажів 
використовується близько шістдесяти оригінальних паперових 
документів, тисячі реквізитів і здійснюється інформаційна взає
модія між багатьма логістичними посередниками. У сучасних 
комерційних угодах, для полегшення паперового документообі-. . 
гу, використовуються м1жнародю стандарти електронної переда-

чі й обробки інформаційних логістичних потоків, зокрема на ос
нові стандарту ООН EDIF АСТ. 

Постановка завдання. На думку А Грошевої та Н. Олексіє
вої [О], інформатизація один із способів значно збільшити ефек
тивність роботи підприємця в напрямку ведення бухгалтерії, різ
них баз даних клієнтів, складських запасів, фінансових і 
людських ресурсів підприємницьких структур. Для роботи з ба
зами даних авторами пропонується використовувати спец~альну 

програму Microsoft Dynamics СRМ, а інформатизація виробничої 
діяльності повинна стати невід' ємною частиною управлінських 
структур підприємства і повинна мати своє наукове забезпечен
ня, технічну базу і організаційну інфраструктуру. 

С. Кримов і М. Кольган [О] в якості методів інформатизації 
комерційної діяльності підприємницьких структур пропонують 
обирати різні методи: а) реалізацію власними силами; б) прид
бання готового продукту з доопрацюванням під потреби підпри
ємства; в) аутсорсинг - делегування сторонній організації опра
цювання всієї концепції системи. Вони підкреслюють, що спе
цифіка використання визначається підприємницькими структу
рами індивідуально, залежно від наявних ресурсів, але ж ефекти-. . . 
вюсть вщ використання кожного з методш не визначено. 

Л. Сяомзй і Ч. Юйтун [О] наголошують на необхідності здійс
нення торговельної діяльності за допомогою інформаційних тех
нологій, що надає рівні можливості малим і середнім підприєм -
ницьким структурам (МСП) для конкуренції з великими під
приємствами, оскільки МСП можуть використовувати джерела 
інформації, якими користуються великі підприємства. Це допо-. . 
магає малим шдприємницьким структурам краще анал1зувати 

ринок, створювати нову продукцію, освоювати світові ринки. Та
ким чином, застосування інформаційних засобів у покращенні 
комерційної діяльності є необхідною умовою ефективного розви-
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. . . 
тку шдприємницьких структур на свпових ринках, але ж ЯКІ саме 

інформаційні засоби застосовувати, які процеси ефективніше ав
томатизувати в першу чергу та яка їх ефективність у сучасних 
умовах є не досить вивченою темою. 

Метою статті є дослідження інформаційних інструментів і 
вибір найефективнішого інформаційного засобу для удоскона
лення комерційної діяльності підприємницьких структур на між
народних ринках. 

Результати. Узагальнення результатів аналізу сучасних нау
кових економічних публікацій показує, що сутність комерційної . . 
д1яльносТІ зводиться до виконання торгово-посередницьких опе

рації і заходів щодо просування і збуту товарів і доведення їх до 
кінцевого споживача (якщо брати сферу роздрібної торгівлі) і до 
роздрібних продавців (якщо брати сферу оптової торгівлі). Якщо 
звернутися до тлумачення сутності «комерційна діяльність» і 
«торгівля», то можна виявити багато спільних рис [О]. 

~:то-перше, т'?рговель~а і комерційна діяльності є найприваб
лив1шими для шдприємцш, так як мають: високу норму доходна-. . . . . . 
СТІ - вщношення доходу до витрат; ЛІКВІДНОСТІ - ШВИДКІСТЬ, 

розпродажу активів при виході з бізнесу; нижчу по відношенню 
до виробництва потребу в початкових інвестиціях. 

По друге, торговельно-розподільна і комерційна діяльності на 
відміну від виробничої, як правило, не змінюють властивості то
варів у процесі свого функціонування. Підприємець доставляє 
споживачу необхідний товар у зручне місце та час у відповідній 
кількості .. У резуль:гат_і формується додана вартість, яка ~к р_із
ниця в цшах закушвш та продажу спрямовується як дохщ шд

приємцю [О]. 
Комерційна діяльність може здійснюватися суб' єктами гос

подарювання у таких формах: матеріально-технічне постачання 
і збут; енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна . . . 
торпвля 1 громадське харчування; продаж 1 передача в оренду 
засобів виробництва; комерційне посередництво (агентська 
діяльність) у здійсненні торговельної діяльності та інша допо
міжна діяльність з забезпечення реалізації товарів (послуг) у 
сфері обігу. 

Предметом комерційної діяльності є послуга з організації вза
ємодії двох або більше зацікавлених у комерційній угоді сторін. 
За надання такого виду послуг посередник отримує заздалегідь 
узгоджену оплату від одного з учасників угоди або певні частки 
від кількох сторін. Основними засобами ведення комерційної ді
яльності є складське господарство. Для раціонального розміщен-
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ня товарш важливо визначити загальну площу складу, приладдя 

для зберігання, кількість підйомно-транспортного обладнання та 
рівень інформатизації. 

Інформація як ресурс спрямований на постійний розвиток і 
удосконалення комерційної діяльності підприємницьких струк-. . . 
тур, яю є складними динамІчними системами ІЗ зворотним 

зв'язком, використовується для забезпечення процесів ефектив
ного управління в суспільстві [О]. Стан інформатизації та розбу
дови інформаційного суспільства в Україні свідчить про наяв
ність усіх необхідних передумов для успішної побудови інформа
ційного суспільства, проте ефективність реалізації, як і в цілому 
процесу розбудови інформаційного суспільства, є недостатнім і 
не відповідає потенціалу і можливостям України [О]. 

Існують різні підходи до класифікації способів інформатизації 
складських процесів в рамках комерційної діяльності [0-11 ]. Ви
ділимо відмінності між різними способами інформатизації складу 
за ознакою - зміст операцій, а саме: 

1. Склад без інформаційних засобів. Товари на склад прийма
ються за документами постачальника або на підставі паперових 
складських розписок. Видача товару ведеться за складськими ро
зписками, в обмін на копію документа про оплату, або за усним 
розпорядженням керівника. Такі склади є непрофільними, а збе-. . 
рІгаються на жорсткому диску товари - малоцшними. 

Недолік?м такого способу організації ком_ерційної діяльності є 
те, що варпсть автоматизацlЇ такого складу Істотно вище можли

вих ризиків неорганізованого зберігання. 
2. Склад з автоматизацією документообігу (бухгалтерські ін

формаційні засоби). Прийом і видача товару о.формляється стан
дартними накладними в електронному виглядІ програми, що за-. . . 
стосовується та надає можливІсть отримувати корисю звпи: 

обороти в розрізі найменувань і товарних груп, звіти про залиш
ки тощо. Іноді склад продовжує частково працювати за паперо
вими документами, а бухгалтерія вводить документи в програму 
в кінці звітного періоду. Це трохи знижує цінність автоматизації -
достовірна інформація тільки на кінець попереднього звітного 
періоду, а поточні залишки і обороти недостовірні в обсязі не 
введених у систему документш. 

Істотним недоліком даного складу є велика залежність від до
бросовісності і акуратності персоналу. 

З. Склад з адресним зберіганням. При збільшенні оборотів 
складу, або при появі продукції з обмеженими термінами реалі
зації - бухгалтерських інформаційних засобів стає недостатньо. 
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Щоб відокремити знання про розташування продукції на складі 
від комірників - у систему (бухгалтерську або спеціалізовану) 
вноситься інформація про місця зберігання товарів. При цьому 
всі документи складу розташовуються в розрізі місць зберігання. 
В деякій мірі адресне зберігання можна реалізувати і в бухгал
терській системі, однак на практиці спроба механічного перене
сення принципів бухгалтерського обліку на склад має багато 
проблем. Бухгалтерський облік орієнтується на достовірне відо
браження подій, які вже відбулися. Складський облік орієнтуєть
ся на поточний фактичний стан справ на складі. З метою макси
мального скорочення лагу, коли операц~я з товаром проведена, а 

документ ще не закритий - робочі місця комірників з'єднуються 
з обліковою системою. ~ри а~тома'!'изації дані з обладнання над
ходять у систему, а дал1 на шдстав1 цих даних друкуються папе

рові документи. З цієї ж метою, комірники забезпечуються тер
міналами збору даних. 

Недоліком такого способу інформатизації складу є те, що всі 
застосовані пристрої тільки пасивно фіксують дії персоналу 
складу і надають тільки оперативно-довідкову інформацію, а ру
тинні рішення приймаються комірниками самостійно. 

4. Інформатизація управління складом (WМS). Система WMS 
приймає рутинні рішення, а люди їх пасивно виконують. Система 
WМS визначає, який товар на яке місця зберігання приймати, з 
яких місць і в якій послідовності відбирати, за якими правилами 
збирати готові замовлення. Через те, що система автоматизації 
складу має велику обчислювальну потужність, можна застосову
вати складні правила і алгоритми роботи складу. 

5. Інформатизація складу OpenWМS може бути використана в 
двох напрямках: 

повна автоматизація складу - режим WМS. Рекомендується 
при обліку товарів обмеженого терміну придатності (харчова 
продукція та сировина), медичних препаратів, при великій кіль
кості товарів або місць зберігання, при наявності складних сис
тем зберігання (розсувні, гравітаційні стелажі, касетні автомати і 
т.д.) на складі. В цьому режимі система дозволяє одній людині 
збирати відразу кілька замовлень. У результаті, різко підвищу-. . 
ється продуКТИВНlСТЬ пра!-:\1; . . 

часткова автоматизац~я складу - повшстю реал1зується ре

жим адресного зберігання, але управління персоналом здійсню
ється тільки на окремих ділянках. Такий підхід виправданий на . . . . . 
складах промислових товарш з невеликою кшьюстю артикушв 1 
зон зберігання. 
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У рамках системи Open WMS з повною автоматизацією складу . . . 
реашзуються принципи оргашзацlЇ процесу складування з вико-

ристанням технології Shuttle, який передбачає використання спе
ціальних візків-шатлів, що переміщуються по рівням зберігання в 
стелажах і обробляють вантажі в межах одного рівня зберігання. 
Вони знімають вантаж з місця зберігання і переміщають його до 
ліфта, який далі переміщує вантаж на транспорт для доставки кі
нцевому споживачу. Такий же процес здійснюється і в зворотний 
бік, вантаж потрапляє на ліфт і передається на шатл на відповід
ний рівень. Склади, що побудовані з використанням технології 
Shuttle, зможуть забезпечити такі переваги: 

• дуже висока щільність зберігання, . . 
• велика швидКІсть доступу до товарш на складІ, 
• максимальне збільшення швидкості комплектації замовлень, 
• створе.ння високопродуктивних буферних зон для автомати

чних складш. 

Скорочення витр.ат н.а дод~ткові площі складських. примі
щень, висока швидКІсть І точшсть комплектування парпї, своє

часність і оперативність обслуговування клієнтів дозволяє пок
ращити ефективність комерційної діяльності підприємницьких . . . . 
стру~тур І надає їм конкурентш переваги при виходІ на мІжна-

родш ринки. 

Висновки. На основі узагальнення результатів проведеного 
дослідження виділено, що сучасними інформаційними засобами 
підвищення ефективності комерційної діяльності підприємниць
ких структур є автоматизація документообігу, склад з адресним 
зберіганням, інформатизація управління складом (WMS), інфор
матизація складу OpenWMS. Застосування системи OpenWМS з 
повною автоматизацією складу дозволить підвищити ефектив
ність коrv.~ерцій~ої діяльності за рахунок скорочення ~итр~т на 
додатковІ площІ складських примІщень, високу швидКІсть І точ

ність компле~ту~ання партії, своєчасність і оперативність обслу
говування клІєнпв. 

Напрямком подальших досліджень є розробка методичного 
підходу до кількісної оцінки ефективності впровадження інфор
маційних ресурсів у комерційній діяльності при виході на світові 
ринки та механізм здійснення цього процесу. 
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