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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Після вступу до Світової органі�

зації торгівлі Україна відкрила свої
кордони для товарів 151�ї країни�
члена цього торгового клубу, що
суттєво загострило конкуренцію на
вітчизняному ринку.

З метою залучення покупців
кожна компанія буде пропонувати
своїм клієнтам�покупцям кращі то�
вари і послуги і в них з'явиться вели�
ка можливість вибору. Враховуючи
цю обставину, вітчизняні виробники,
торгові фірми і посередницькі орган�
ізації будуть змушені постійно онов�
ляти асортимент товарів і пропону�
вати клієнтам нові, зручні для них,
прогресивні форми продажу і по�
слуг.

Одним із таких прогресивних на�
прямків торгівлі є торгівля з викори�
станням мобільних телефонів. Моб�
ільна торгівля дозволяє клієнту в
будь�який час і в будь�якому місці
отримати доступ до Інтернету, необ�
хідну інформацію і проводити тор�
гові операції (здійснювати купівлю�
продаж незалежно від місця і часу).

Основні складові успіху мобіль�
ної торгівлі — це зручність користу�
вання, можливість локалізації, мит�
тєвий доступ, кастомізація і надій�
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ність (особливо при оплаті по моб�
ільному телефону). Привабливим
напрямком залучення клієнтів є роз�
силка кожному власнику мобільно�
го телефону кастомізованої реклами
з пропозицією товару, що відповідає
його особистим вимогам. Проте мо�
більна торгівля неможлива без
відповідності певним технічним стан�
дартам. Необхідні швидкі, гнучкі і
надійні канали для обміну даними [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблеми маркетингу, збуту
продукції і товарів досліджувались в
багатьох роботах вітчизняних вче�
них. Серед них помітне місце займа�
ють роботи Войчака А.В., Долішно�
го М.І., Дорогіної С.І, Гончарук
Я.М., Павленка А.Ф., Редько Г.С.,
Скибинського С.В. та ін. Цю пробле�
му вивчали такі зарубіжні вчені: Ам�
стронг Г., Болт Г. Дж., Венкельман
П., Вонг В., Котлер Ф., Сондерс Дж.
та ін. Разом з тим складність, новиз�
на і тривалий характер вирішення
цих проблем вимагає певного для
узагальнення вітчизняного і зарубі�
жного досвіду в контексті викорис�
тання загальних методичних під�
ходів.

Мета статті — вивчення можливос�
тей використання в торгівлі і в про�
цесі надання послуг мобільного
зв'язку, торгових площадок, розши�
рення міжнародних зв'язків, пов'яза�
ною з інтеграцією України в міжна�
родні економічні структури і зрос�
танням рівня конкуренції.

ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
"Бум" трансакцій через мобіль�

ний телефон популярний у великої
кількості людей, які входять в Інтер�
нет через різні портативні пристрої,
використовуючи стаціонарний пер�
сональний комп'ютер, замінити який
іншими системами зв'язку, навіть в
найближчому майбутньому, буде
складно [2].

Не дивлячись на велику кількість
ще невирішених проблем (стандарти
передачі даних, надійність, високі ви�
моги до технічного оснащення
внутрішніх служб компаній та ін.),
мобільні телефони і електроні за�
писні книжки перетворюються в
"продавців�консультантів" для спо�
живачів, порадників і в помічників
для співробітників зовнішньої служ�
би збуту.

Крім торгових Інтернет�каналів з
двосторонньою взаємодією в мережі
присутні і переважають системи з ба�
гатосторонньою взаємодією — вірту�
альні торгові площадки, основною
складовою яких є Інтернет�портал.
Поняття "порталу" було використа�
но стосовно до пошукових сторінок
Yahoo декілька років тому [1].

Інтернет�портал надає зацікав�
леним особам, клієнтам, співробіт�
никам "ноу�хау" в масштабах всієї
компанії індивідуалізовані послуги,
доступ до яких можна отримати че�
рез Інтернет�сторінку. Підключив�
шись до системи, відкрите чи закри�
те коло користувачів отримують до�
ступ до інформації. Портали пропо�
нують доступ до функцій, що вико�
ристовуються в торгівлі через Інтер�
нет.

Деякі організації, які надають і
отримують послуги, а також рядові
користувачі можуть об'єднуватись в
так звані Інтернет�платформи або
віртуальні торгові площадки. Вірту�
альні торгові площадки дозволяють
контактувати з багаточисельними
зацікавленими особами і постачаль�
никами послуг без витрат в часі і
створюють умови для здійснення
угод через Інтернет по всьому світу
[3]. Портали і платформи забезпечу�
ють взаємодію комп'ютерів і людей,
мережеві шлюзи (Gateways) — ком�
п'ютерів з комп'ютерами.

Віртуальні торгові площадки, як
і торгівля в Інтернеті, відкривають
великі можливості з однозначним
ухилом в бік замовлень корпоратив�
них клієнтів у компаній�постачаль�
ників через Інтернет системи [4].
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Згідно з даними Федеральної
комісії з торгівлі США вже існує
більше 600 віртуальних площадок
ринку цієї системи [5]. Цьому зрос�
танню сприяє ряд переваг порталів,
так як вони:

— не залежать від апаратних за�
собів і комп'ютерних систем ком�
паній і засновуються на стандартних
принципах ресурсів підприємства
(ERP�система);

— відтворюють умови справжнь�
ого ринку — ніяких часових і просто�
рових обмежень, повна прозорість
ринку, швидка реакція;

— отримують переваги із стан�
дартизованих послуг і різноманіт�
ності засобів;

— дешевше справжніх бірж;
— інформація про нову продук�

цію швидко розповсюджується за
допомогою Інтернету по всьому
світу;

— учасники торгової платформи
користуються перевагами ефекту від
раціоналізації і зменшення витрат,
пов'язаних з трансакцією.

Віртуальні торгові площадки, з
точки зору виробників і продавців,
пропонують середнього розміру
компаніям�постачальникам послуг
можливість об'єднати свій асорти�
мент і отримувати доступ до нових
цільових груп по всьому світу.

Портали і торгові площадки різ�
няться за такими показниками:

1) володіння: одноосібне і колек�
тивне управління платформою;

2) учасники ринку: платформи
для продавців або покупців, а також
закупівельні, клієнтські, партнерські
платформи і платформи постачаль�
ників послуг;

3) типи ринку: замовлення кор�
поративних клієнтів у компаній�по�
стачальників через Інтернет системи
ЕДІ або покупки споживачів через
Інтернет�магазини;

4) число галузей: вертикальні
платформи обслуговують одну га�
лузь по всьому ланцюгу цінностей,
горизонтальні платформи обслуго�
вують різні галузі;

5) обмеження доступу: відкриті
платформи — фінансуються за раху�
нок відсотка від угод, а закриті (при�
ватні) платформи — доступні
клієнтам, які мають пароль.

Можна виділити такі бізнес�мо�
делі учасників рину [6] (табл. 1).

Торгові підприємства слід оціню�
вати за такими ознаками:

1) ефективність угод — чим вона

вища, тим більше здійснюється регу�
лярних замовлень при меншій кіль�
кості постачальників;

2) ефективність ринку — чим
вона вища, тим менше комплексних
продуктів отримують менш перспек�
тивні клієнти.

За високої ефективності ринку
і низької ефективності угод створю�
ються умови для виникнення спец�
іалізованої платформи покупця (де
продавці конкурують між собою, а
покупці обирають найкращі пропо�
зиції). І, навпаки, при низькій ефек�
тивності ринку і високій ефектив�
ності угод формується спеціалізо�
вана платформа продавця. Досвід і
практика деяких країн ринкової
економіки дозволив виробити для
віртуальних торгових площадок на�
ступні моделі і служби:

— віртуальні торгові дома;
— віртуальні торгові центри;
— спільні закупки.
Система закупок в Інтернеті по�

лягає в тому, що передбачає макси�
мально можливе число покупців, за�
цікавлених в одному і тому ж про�
екті, які об'єднуючись, звертаються
безпосередньо до постачальника або
виробника, який пропонує найбільш
привабливу ціну. Чим більше учас�
ників спільної закупівлі, тим нижча
ціна. Торгові пропозиції для спільної
закупівлі діють обмежений час і здій�
снюються як:

— живі аукціони — он�лайновий
(оф�лайновий) аукціон, який відбу�
вається в режимі реального часу;

— обернені аукціони — тип аук�
ціону, протилежний прямому, на
якому боротьбу за можливість здійс�
нення продаж виграє той продавець,
який запропонує за свій товар най�
нижчу ціну;

— дошки оголошень;
— служби торгівлі по каталогах;
— віртуальні біржі.
Замовлення корпоративних

клієнтів у компаній�постачальників
через Інтернет�системи ЕДІ можуть
здійснюватись в різних галузях:
електроніка, хімія, торгівля, спо�
живчі товари, автомобілі, автопере�
везення та ін. На торгових площад�
ках вже сьогодні здійснюються кон�
такти з більш ніж 103 тис. постачаль�
ників по всьому світу [7].

ВИСНОВКИ
1. Вступ України до Світової

організації торгівлі призведе до за�
гострення конкуренції на вітчизня�

ному ринку товарів та послуг.
2. З метою залучення покупців

вітчизняні, зарубіжні і змішані фірми
будуть пропонувати товари, що ко�
ристуються попитом у покупців, зруч�
ні для клієнтів.

3. Одним із прогресивних і перс�
пективних напрямів торгівлі є торгі�
вля з використанням мобільного
зв'язку і віртуальних торгових пло�
щадок.

4. Інтегральні торгові площадки
в майбутньому можуть відняти у
маркетингу і збуту значну частину
його функцій з наступними наслідка�
ми:

— купівля перестане бути купів�
лею, перетворившись в концепції за�
купок і списки постачальників, а за�
купівельний процес проводитиметь�
ся оперативними відділами за стан�
дартизованими правилами;

— продажа перестане бути
продажею в загальноприйнятому
розумінні: оптові клієнти через за�
гальну платформу входитимуть до
ERP�системи (планування ресурсів
підприємства) постачальників і там
здійснюватимуть замовлення.
Клієнт сам для себе стане продав�
цем;

— на корпоративному або спо�
живчому ринку постачальник і спо�
живач можуть зустрітися лише на
віртуальних платформах і торгових
площадках, а торгівля, в сьогодніш�
ньому її уявленні, практично втра�
тить свою роль.

Подальше дослідження і вдос�
коналення системи продаж і послуг
через мобільний зв'язок і торгові
площадки, узагальнення і викори�
стання вітчизняного і зарубіжного
досвіду, змушуватиме торгові
організації  постійно оновляти
асортимент, сприяти швидкому до�
ступу до товарів, покращенню сер�
вісного обслуговування клієнтів,
підвищенню конкурентоспромож�
ності торгівлі.
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Таблиця 1. Бізнес'моделі учасників ринку


