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Таким чином, багатофункціональна комплексна система «Електронна
митниця» забезпечить не тільки електронне декларування, яке частково
використовується сьогодні, а й ефективний взаємозв’язок усіх інститутів та
структур митної політики, в тому числі – митних органів з підприємствами –
суб’єктами ЗЕД. Використання зазначеної системи дозволить підвищити якість
митного оформлення, регулювання та вдосконалити митне адміністрування в
Україні.
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На сучасному етапі розвитку економіки екологічні напрямки стають
важливим фактором формування ринку продовольчих товарів. З'являється
широке коло споживачів, які надають перевагу екологічно чистим продуктам,
тому вони являють собою досить складний об'єкт сегментації.

При сегментації ринку необхідно враховувати як реакцію на товар:
швидка або повільна адаптація до нового екологічно чистого товару, а також
такі фактори: регіональну демографію, вік, стать, сімейний стан, професію,
освіту, національність, релігійні переконання, житлові умови, екологічну
ситуацію в країні проживання.

Формування сегмента ринку з урахуванням екологічних переваг має такі
ознаки: подібність між споживачами, що формує стабільність переваг даної
групи споживачів до даного товару; відмінності між споживачами, що
дозволяють об'єднати їх у сегмент; наявність показників, що дозволяють
оцінити економічні й екологічні вимоги й переваги споживачів.

Дуже складно задовольнити потреби в екологічних товарах усіх без
винятку споживачів, так як кожен має свої специфічні смаки та уподобання.
Сегментація може здійснюватися як на основі одного критерію, так і на
послідовному застосуванні декількох критеріїв, але пріоритетність завжди
залишається за екологічними факторами. Вибір правильного критерію
сегментації істотно  впливає на кінцеві результати виробничо-господарської та
комерційної діяльності.
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Здатність компаній формувати інтегровані ланцюги постачання відіграє
дуже важливу роль у забезпеченні їх конкурентних переваг на сучасному
ринку [1]. В свою чергу, інтеграції інформаційних, матеріальних, фінансових та
інших потоків в ланцюгах постачання сприяє електронна співпраця [2,3].

Сьогодні на ринку програмних продуктів існує широкий вибір продуктів
для здійснення електронної співпраці в ланцюгах постачання. В той же час
існує проблема, яка пов’язана з відсутністю у літературі загально визначеного
підходу для аналізу таких програмних продуктів.

В результаті дослідження був розроблений та обґрунтований метод
порівняльного аналізу програмного забезпечення для електронної співпраці в
ланцюгах постачання підприємств. Для цього шляхом аналізу літератури
[4,5,6,7,8,9] було виявлено сім основних бізнес-процесів, які мають бути
реалізовані у процесі цієї електронної співпраці: управління відносинами з
клієнтами; управління відносинами з постачальниками; управління попитом;
управління замовленням; управління розробкою та процесом виробництва
продукту; сканування штрих-кодів та RFID; автоматизація бухгалтерського
обліку.

Згідно з розробленим методом проаналізовано шість найпоширеніших
програмних продуктів для забезпечення електронної співпраці. Продуктами, які
повністю відповідають розробленому переліку процесів, виявились Pronto Xi
Supply Chain Management та Apprise.
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