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АНОТАЦІЯ
Особливості торговельної діяльності, необхідність по-

стійного пошуку сучасних методів обслуговування населення 
свідчать про появу внутрішніх проблем, які потребують опе-
ративного регулювання, своєчасного попередження та запо-
бігання. Перехід до торгівлі шляхом самообслуговування є 
потужним каталізатором зростання проблеми товарних утрат 
у торговельних підприємствах. У статті досліджено практичні 
механізми запобігання втратам торговельного підприємства 
через призму створення системи економічної безпеки шляхом 
застосування сучасних методів активізації продажу товарів. 
Обґрунтовано, що застосування новітніх комп’ютерних систем 
і методів торгівлі унеможливлює здійснення крадіжок та шах-
райських дій як із боку персоналу, так і покупцями. Проаналізо-
вано багатофункціональну систему Just Walk Out, яка виконує 
завдання протикрадіжної системи та системи ідентифікації то-
варів, упровадження якої сприятиме отриманню економічного 
ефекту від мінімізації втрат, зменшенню трудомісткості склад-
ських та обліково-аналітичних робіт, скороченню випадків шах-
райства та недбальства, що призводить до зростання доходів 
та операційного прибутку.

Ключові слова: крадіжки, «магазин майбутнього», проти-
крадіжна система, товарні втрати, шахрайство.

АННОТАЦИЯ
Особенности торговой деятельности, необходимость по-

стоянного поиска современных методов обслуживания на-
селения свидетельствуют о появлении внутренних проблем, 
требующих оперативного регулирования, своевременного 
предупреждения и предотвращения. Переход к торговле путем 
самообслуживания является мощным катализатором роста 
проблемы товарных потерь в торговых предприятиях. В статье 
исследованы практические механизмы предотвращения по-
терь торгового предприятия через призму создания системы 
экономической безопасности путем применения современных 
методов активизации продажи товаров. Обосновано, что при-
менение новейших компьютерных систем и методов торговли 
усложняет процесс совершения краж и мошенничества как со 
стороны персонала, так и покупателями. Проанализирована 
многофункциональная система Just Walk Out, которая вы-
полняет задачи противокражных систем и системы иденти-
фикации товаров, внедрение которой будет способствовать 
получению экономического эффекта от минимизации потерь, 
уменьшению трудоемкости складских и учетно-аналитических 
работ, сокращению случаев мошенничества и халатности, что 
приводит к росту доходов и операционной прибыли. 

Ключевые слова: кражи, «магазин будущего», противо-
кражная система, товарные потери, мошенничество.

АNNOTATION 
The peculiarities of trading activities, the need to constantly 

search for modern methods of servicing the population indicate 
the emergence of internal problems that require prompt regulation, 
timely warning and prevention. The transition to self-service trade 
is a powerful catalyst for increasing the problem of commodity 
losses in trading enterprises. An active, purposeful and constant 
search for opportunities to minimize losses caused by both buy-
ers and staff is being conducted nowadays. Practice and scientific 
research show that the organization of modern business activity 
of enterprises requires the development and creation of economic 
security system that takes into account those negative phenomena 
that each of the parties of economic relations can cause. Psycho-
logical work to create positive motives for employees is the main 
resource for ensuring the security of the enterprise. Work with em-
ployee motivation should be carried out by managers and trade se-
curity specialists. In order to increase the efficiency of the system 
of prevention of losses of the trade object, it is important that each 
employee of the trade staff is aware of himself as a subject of se-
curity and actively assist the administration and security service in 
this direction. This advantage of the enterprise can be realized only 
in the case when the trade personnel passes the corresponding 
trainings concerning trade safety. The article examines the practi-
cal mechanisms of preventing losses of a trading company through 
the prism of creating a system of economic security through the 
use of modern methods of activating the sale of goods. It is justified 
that the use of the latest computer systems and trading methods 
complicate the process of theft and fraud by both staff and custo- 
mers. The multifunctional Just Walk Out system is analyzed, which 
performs the tasks of anti-theft system and product identification 
system, the introduction of which will help to obtain the economic 
effect of minimizing losses, reducing the complexity of warehou- 
sing and accounting, reducing fraud and negligence, which leads 
to increased revenue and operating profit.

Key words: theft, «shop of the future», anti-theft system, com-
modity losses, fraud.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Особливості торговельної 
діяльності, необхідність постійного пошуку су-
часних методів обслуговування населення свід-
чать про появу внутрішніх проблем, які потре-
бують оперативного регулювання, своєчасного 
попередження та запобігання. Перехід до тор-
гівлі шляхом самообслуговування є потужним 
каталізатором зростання проблеми товарних 
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утрат у торговельних підприємствах. Сьогодні 
спостерігається активний, цілеспрямований і 
постійний пошук можливостей для спричинен-
ня утрат як персоналом, так і покупцями. 

Зі збільшенням частки магазинів самообслу-
говування, укрупненням підприємств торгівлі, 
зростанням штату й ускладненням організацій-
ної структури роздрібних торговельних підпри-
ємств проблема товарних утрат займає перше 
місце у світі

Особливістю товарних утрат є те, що втрати 
товарних запасів не формуються одноразово, а 
накопичуються послідовно впродовж господар-
ської діяльності у міжінвентаризаційний пері-
од та виявляються за допомогою інвентаризації  
(за винятком фактичних утрат), тобто інформа-
ція отримується зі значним запізненням і відо-
бражає в інформації минулі події, змінити які 
немає можливості. Важливим нюансом є те, що 
втрат товарних запасів не можна уникнути, а 
можна лише мінімізувати. 

Високі соціальні стандарти, рівень розвитку 
культури та соціальної свідомості не є пере-
шкодами здійснення крадіжок та шахрайства 
у закладах торгівлі, які є головною причиною 
товарних утрат в Європі. Різні види зловжи-
вань як із боку  покупців, так і персоналу ста-
новлять 69% ($18,17 млрд) від загальної суми 
втрат. Рітейл-менеджери також підтверджують 
факт існування крадіжок персоналу. Утрати 
європейських роздрібних продавців через зло-
вживання персоналу сягають $11,3 млрд та ста-
новлять 33% у загальній сумі втрат. Прорахун-
ки адміністрації, внутрішні помилки, втрати 
незлочинного характеру становлять $9,9 млрд, 
або 12,4% [1]. 

В Україні у 2019 р. втрати підприємств тор-
гівлі становили 19,6 млрд грн, з яких 29% при-
падає на крадіжки персоналу; 30% – на втрати, 
причиною яких є адміністративні навмисні та 
випадкові помилки й недогляд; 31% – на то-
варні втрати від крадіжок покупців; 10% – на 
обман або шахрайство постачальників [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Питання ав-
томатизації закладів торгівлі знайшло відо-
браження в практичній діяльності зарубіжних 
і вітчизняних підприємств, а також у працях 
учених С. Белінської [2] Н. Бразілій [3], В. Дер-
гачової [4], С. Івахненкова [5], С. Кучеркової 
[6], С. Мельниченко [7], В. Муравського [8]. 
Слід відзначити праці В. Муравського, в яких 
подано авторське бачення застосування інфор-
маційних технологій в обліку товарів, зокре-
ма їх штрихового кодування та радіочастотної 
ідентифікації. С. Івахненков та С. Кучерко-
ва  розглядають сучасний стан і тенденції роз-
витку інформаційних комп’ютерних технологій 
для електронного бізнесу в Україні. С. Белін-
ська  вивчає пpоблеми автоматизації облікового 
процесу для ефективного управління підприєм-
ством. Н. Бразілій  під час дослідження впливу 

процесів глобалізації на суспільство на перше 
місце ставить проблему взаємозв’язку інформа-
ційних технологій та обліку. В. Дергачова наво-
дить практичні приклади використання сучас-
них інформаційних технологій, що покликані 
підвищити ефективність діяльності підприєм-
ства та збільшити його конкурентоздатність на 
сучасному динамічному ринку. С. Мельниченко 
визначає роль і місце інформаційних техноло-
гій у маркетингу і менеджменті вітчизняних 
підприємств. 

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження практич-
них механізмів запобігання товарним утратам 
торговельного підприємства через призму ство-
рення системи економічної безпеки шляхом за-
стосування сучасних методів активізації прода-
жу товарів.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Практика і наукові дослідження 
показують, що організація сучасної торговель-
ної діяльності підприємств потребує відпрацю-
вання і створення системи економічної безпеки, 
яка б ураховувала ті негативи, що може спри-
чинити кожна зі сторін економічних відносин, 
як покупці, так і персонал.

Персонал – це актив компанії, який повинна 
захищати система торговельної безпеки, і голо-
вне джерело нанесення збитку, від якого вона 
повинна захищатися.  

Запобігання втратам може здійснюватися 
або шляхом ліквідації можливостей нанесен-
ня збитку, або шляхом ліквідації причин, що 
штовхають на такі дії, або ж поєднання обох 
способів. У зв'язку із цим працівники та покуп-
ці умисно будуть заподіювати шкоду, коли є 
причини, що штовхають на крадіжку, і є мож-
ливості зробити це: несанкціоновано, неконтро-
льовано, безкарно і, як правило, непомітно для 
оточуючих.

Психологічна робота зі створення позитив-
них мотивів працівників – це основний ресурс 
для забезпечення безпеки підприємства. Робота 
з мотивацією працівників повинна проводити-
ся менеджерами і спеціалістами з торговельної 
безпеки.

Із метою підвищення ефективності системи 
запобігання втратам торговельного об'єкту важ-
ливо, щоб кожен співробітник із числа торго-
вельного персоналу усвідомлював себе суб'єктом 
забезпечення безпеки й активно сприяв адміні-
страції і службі безпеки у цьому напрямі. Дана 
перевага підприємства може бути реалізована 
тільки у тому разі, коли торговельний персонал 
проходить відповідні навчання в частині торго-
вельної безпеки. 

На вітчизняному ринку торговельних послуг 
зростає кількість магазинів самообслуговуван-
ня, основною перевагою яких є забезпечення 
зручності купівельного процесу внаслідок віль-
ного доступу покупців до товарів та їх авто-
матизованої ідентифікації на касі, що сприяє 
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збільшенню випадків шахрайства, крадіжок як 
персоналом, так і покупцями. Усі великі тор-
говельні підприємства використовують штрих-
кодове маркування товарів. Ще вчора науковці, 
дослідники і практики говорили про актуаль-
ність запровадження безпровідної технології 
радіочастотного маркування товарів (РІ-мітки), 
яка виконує функції системи ідентифікації то-
варів та протикрадіжної системи (рис. 1).

Сьогодні технології штрих-кодового мар-
кування та радіочастотна ідентифікація набу-
вають статусу застарілої. Із 2017 р. з’явилося 
поняття «магазин майбутнього», який викорис-
товує найновітніші і поки що секретні методи 
та технології. Особливістю таких магазинів є 
відсутність співробітників, касових вузлів і 
черг.

У світі вже працює близько 10 таких мага-
зинів, за даними прогнозів рітейл-дослідників, 
через 10 років такі магазини будуть розповсю-
джені по всьому світу [1]. Перша спроба запус-
тити магазин (майже) без співробітників була 
в 1937 р. у США, але вона зазнала поразки. 
У магазині Keedooze покупці отримували сво-
єрідний «ключ», за допомогою якого вибирали 
товар, що знаходився за скляними вітринами. 
Потім товар потрапляв на конвеєр, а відвідувач 
отримував рахунок. Дешевизна та інновацій-
ність залучили тисячі покупців. Але тоді тех-
нологія була недостатньо відпрацьована, щоб 
упоратися з великою кількістю покупців, кон-
веєрні стрічки були повільними, і траплялося 
багато помилок, наприклад покупці отриму-
вали неправильний товар. Магазин припинив 
своє існування в 1949 р.

Другу спробу зробила всесвітньо відома торго-
вельна мережа Metro Cash&Carry, яка у 2003 р. 
висунула концепцію «Магазин майбутнього». 
У німецькому місті Рейнберг за партнерства по-
стачальників апаратних і програмних засобів 
автоматизації роздрібної торгівлі споруджено 
торговельний заклад, принцип діяльності якого 
ґрунтувався на повністю автоматизованому об-
слуговуванні покупців із використанням техно-
логії радіочастотної ідентифікації товарів.

Приміщення торговельного залу та складу 
повинні бути обладнані безпровідними скане-
рами, що зчитують інформацію з РІ-міток на 
товарах. Автоматизована система пов’язує між 
собою усі пристрої: спеціальні персональні ко-
шики покупців; полиці, що обладнані безпро-
відними датчиками; електронні цінники; ін-
формаційні монітори; касові вузли.

Вбудований у персональний кошик сканер 
надає можливість покупцям самостійно скану-
вати придбаний товар та прискорити процес їх 
оплати на касі. Не виймаючи товари з кошика, 
покупець повинен указати номер свого коши-
ка, й інформація про товар одразу передається 
на касовий вузол, де покупець повинен тільки 
сплатити за товари. Усі товари повинні мати 
маркування у вигляді електронних цінників, 
ціна на яких формується автоматизованою сис-
темою та передається радіосигналами. Ціна од-
разу передається на торговельну полицю і на 
касовий вузол. Інформаційні монітори викорис-
товуються для надання додаткової інформації 
про основні характеристики товару й є доповне-
нням до традиційних друкованих матеріалів.

Монітори активізуються одразу після зняття 
покупцем бажаного товару з полиці. Оснащені 
радіосигналами полиці з товарами забезпечують 
автоматичне розпізнавання переміщення або 
зняття товарів і повідомляють про це централь-
ну інформаційну систему. У міру зменшення 
товарів на полицях запити на поповнення асор-
тименту зі складу здійснюються автоматично. 
Протикрадіжна система запобігає зовнішнім та 
внутрішнім шахрайським діям персоналу і по-
купців, а також здійснює контроль над найме-
нуванням та кількістю товарів, які покупець 
забрав з електронної полиці, але не поклав у 
кошик, за працівниками, які мають доступ до 
товарів, за наявністю товарів на складах та тор-
говельних полицях. Таким чином, за допомогою 
автоматизованої системи можна виявити спроби 
несанкціонованого виносу товарів за межі тор-
говельного об’єкта та можна проконтролювати, 
яка особа, в який момент часу взяла товар з 
електронної полиці і не повернула його назад, 
але й не поклала у свій персональний візок.

На думку засновників, однією з причин 
низької результативності тестових показників 
діяльності «Магазину майбутнього» стала від-
сутність розробленої методики обліково-ана-
літичного відображення фактів господарської 
діяльності, пов’язаних з автоматизованою реа-
лізацією товарів. Проте розроблена концепція 
автоматизованого самообслуговування набу-
ла значного поширення й частково викорис-
товується у діяльності сучасних торговельних 
об’єктів, де покупці можуть вибирати та опла-
чувати товар як за допомогою допоміжного пер-
соналу (консультанта, менеджера, касира), так 
і самостійно – через платіжні термінали з вико-
ристанням функції ідентифікації товарів.

Рис. 1. Системи боротьби з несанкціонованим винесенням товарів [9]
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Технологія радіочастотної ідентифікації 
активно впроваджується у діяльність мережі 
торговельних закладів та промислових підпри-
ємств у Європі. Суттєвість показників викорис-
тання технології радіочастотної ідентифікації 
на підприємствах Європи пояснюється значни-
ми перевагами застосування радіочастотних мі-
ток в обліку й аналізі товарообороту порівняно 
з ідентифікацією товарів за штрих-кодами [8].

Третя спроба створити магазин майбутнього 
відбулася у 2016 р. компанією Moby Store від 
Wheelys. Це шведський стартап, магазин яко-
го розташовується недалеко від м. Шанхай. Тут 
узагалі немає персоналу, а всі покупки відвід-
увачі здійснюють через додаток на смартфоні.

При вході в магазин необхідно просканувати 
смартфоном QR-код.  Також коди є на всіх това-
рах. Взявши товар із полиці, покупець сканує 
смартфоном і з банківської картки списуються 
гроші. Розплачуються за покупки у цьому ма-
газині за допомогою AliPay – додатка китай-
ської компанії Alibaba. 

У 2018 р. магазин облаштують додаткови-
ми датчиками, щоб процес купівлі товарів був 
більш зручним і безпечним. Щоб установити 
нову систему безпеки, Wheelys співпрацює з 
Університетом Хефей. За допомогою великої 
кількості датчиків система може збирати біо-
метричні дані покупців і відслідковувати, коли 
вони знімають товари з полиць. Зняв товар – ма-
газин списує гроші з рахунку покупця, поклав 
товар назад – гроші повертаються. Здійсни-
ти крадіжку немає можливості, тому що уві-
йти в магазин без облікового запису не можна.  
Покупці повинні зареєструвати обліковий за-
пис, і якщо один з елементів буде видалений із 
кошика, система зв’язується с ідентифікатором 
покупця, щоб попередити крадіжку. Магазин 
оснащений камерами і сенсорами, підключени-
ми до системи комп'ютерного зору. Спеціальні 
алгоритми розпізнають відвідувача біля входу 
і стежать за всім, що він бере або повертає на 
полицю. Будь-який товар тут під наглядом і не 
може зникнути з бачення камер. Після виходу 
з магазина система видаляє біометричну інфор-
мацію покупця. 

Подібна система також була запущена у 
2016 р. і працює в Amazon Go в Сіетлі. Як уточ-
нюється на офіційному сайті американського 
рітейлера, у магазині використано технології, 
подібні до тих, що застосовуються в безпілот-
них автомобілях: комп’ютерний «зір», фьюжн-
датчики і глибоке навчання. Перед входом у 
магазин необхідно встановити безкоштовний 
додаток Amazon Go і пройти реєстрацію. Після 
реєстрації можна заходити магазин, купувати 
товари з полиць і складати їх і в сумку, і в 
кишеню. Ідея полягає у тому, щоб автоматично 
відстежувати дії відвідувачів у торговельному 
залі, контролюючи, які товари вони беруть з по-
лиць або ставлять назад. Кожен товар, взятий 
з полиць, буде автоматично додаватися до ра-
хунку покупця. Оплата відбувається при виході 

з магазину. Сума покупки автоматично зніма-
ється з рахунку покупця. Вихід здійснюється 
через ті ж самі турнікети без авторизації або 
будь-яких дій із боку покупців. Звукових або 
світлових сигналів також немає. А на смартфон 
потім приходить чек.

Розробники системи говорять, що в рамках 
технології Just Walk Out у магазині викорис-
товуються «комп'ютерний зір, алгоритми гли-
бинного навчання і поєднання сенсорних даних 
із різних джерел». Головне джерело інформа-
ції – сотні спеціальних камер, вмонтованих у 
стелю. Вони відстежують кожну точку магази-
ну з декількох кутів. Переважно це звичайні 
RGB-камери, тільки із вбудованими платами 
розробки Amazon, завдяки яким вони само-
стійно виконують базові завдання: відстежують 
рух, знаходять об'єкт, намагаються відрізнити 
його від сусідів. Поруч стоять надсучасні каме-
ри, здатні вимірювати глибину, фіксуючи час 
польоту сигналу до кожної точки. Отримані 
зображення відправляються до «центрального 
процесора», який Amazon тримає в таємниці. 
Він виконує основну роботу: ідентифікацію 
того, хто є хто, у режимі реального часу; яка 
людина зняла з полиці товар або поклала на-
зад. Цей процесор – головна «фішка» всього 
проєкту, без якої розроблена система працюва-
ти не може. Навіть людському оку важко зро-
зуміти, який зі схожих людей взяв який саме 
товар з десятка майже ідентичних. Система по-
винна визначати це блискавично, безпомилково 
й у сотнях місць одночасно. Раніше на такому 
масштабі і таких швидкостях за завдання роз-
роблення таких технологій ніхто навіть не хо-
тів братися.

Розроблення цього магазину велося про-
тягом п’яти років, у ньому реалізовано низку 
передових технологій для оплати покупок і за-
побігання крадіжкам. Магазин без продавців, 
касирів і персоналу (з персоналу лише один на 
вході, один стежить за асортиментом на поли-
цях, шість  готують власні страви).

Здійснити крадіжку товару можна й у зви-
чайному супермаркеті. У Amazon, навпаки, 
зробити це складніше: куди б покупець не по-
клав продукт, немає можливості обійти систе-
му. Якщо не виявиться якоїсь критичної враз-
ливості, Just Walk Out можна буде рекламувати 
як найсучаснішу «протикрадіжну» модель ро-
боти супермаркетів.

Інша справа, що в технології є помилки, і їх 
помітили в перший же день. Стали з'являтися 
твіти від людей, з яких магазин не зняв гроші 
за той чи інший товар. Amazon відповідає, що 
вони можуть розцінювати це як подарунок від 
супермаркету. Відсоток досить низький, і мож-
ливості повністю усунути такі помилки у ком-
панії немає, тому вона навіть не намагається це 
усунути.

П'ять років тому, коли Amazon розпочала 
свій проєкт, технології не існувало, тому розро-
блена система буде вдосконалюватися й надалі.
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Сьогодні у світі працює 10 таких магази-
нів в Америці (Сіетл, Сан-Франциско, Чика-
го), Скандинавії, Австралії, Китаї, Японії.  
До 2022 р. планується запустити 3 тис магази-
нів Amazon [1].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
у статті досліджено практичні механізми за-
побігання втратам торговельного підприємства 
через призму створення системи економічної 
безпеки шляхом застосування сучасних методів 
активізації продажу товарів. Застосування но-
вітніх комп’ютерних систем і методів торгівлі 
унеможливлює здійснення крадіжок та шах-
райських дій як із боку персоналу, так і по-
купцями. Досліджувана технологія Just Walk 
Out – це багатофункціональна система, яка ви-
конує завдання протикрадіжної системи та сис-
теми ідентифікації товарів, упровадження якої 
сприятиме отриманню економічного ефекту від 
мінімізації втрат, зменшенню трудомісткості 
складських та обліково-аналітичних робіт уна-
слідок їх автоматизації, скороченню випадків 
шахрайства та недбальства, що призводить до 
зростання доходів та операційного прибутку 
торговельної мережі.

Перспективою подальших досліджень є роз-
роблення заходів щодо роботи з персоналом зі 
створення позитивних мотивів працівників тор-
говельного підприємства, а також визначення 
контрольних процедур щодо роботі з персона-
лом в напрямі скорочення товарних втрат. За-
вдяки грамотно побудованому процесу навчання 
співробітників торговельних об'єктів правилам 
торговельної безпеки компанія здатна не лише 
значно підвищити рівень кадрової безпеки, а й у 
цілому позитивно вплинути на стійкість бізнесу.
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