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Розглянуто одна з найбільш актуальних проблем для переважної більшості торговельних підприємств, а са-

ме засоби залучення та утримання споживачів. До таких засобів відносяться вебсайти, мобільні та інші програ-

мні додатки, які пропоновано називати цифровими продуктами. Основною метою даної статті є з’ясування 

впливу UX-дизайну та всіх його складових на успішність підприємства торгівлі в цілому та на якість інформа-

ційної системи даного підприємства зокрема. Та з’ясування вимог до процесу UX-дизайну, які максимально 

сприяють спрощенню процесу розробки цифрових продуктів та підвищують їх якість. Проаналізовано рівень 

опрацювання даного питання в науковому світі, розглянуто публікації провідних фахівців, що повністю або 

частково займалися даним питанням. З’ясовано вплив UX-дизайну на якість цифрових продуктів. Без якісного 

UX-дизайну в процесі якого створено прототип майбутнього цифрового продукту досить складно займатися 

його подальшою розробкою, тестуванням та впровадженням. Створено модель продуктивного UX-дизайну. 

Описано основні кроки на шляху до якісного UX-дизайн, з’ясовано яке місце у цьому процесі посідає UI-

дизайн. Виділено такі складові UX-дизайну: стратегія досвіду, дизайн взаємодії, дослідження користувачів, 

інформаційна архітектура. Описано зміст та місце кожної складової в процесі UX-дизайну, а також питання, які 

необхідно вирішити на кожному з цих етапів. Дотримання послідовності та змістовного наповнення переліче-

них етапів сприяє створенню якісного цифрового продукту. Проаналізовано інструменти, які на сьогодні є най-

популярнішими при створені UX- та UI-дизайну, та з допомогою яких можна спроектувати клікабельний про-

тотип та в подальшому оформити його з точки зору дизайну інтерфейсу. Встановлено, що одним із програмних 

засобів, що використовується на кількох етапах UX-дизайну є Figma. Якість та успішність інформаційної сис-

теми будь якого підприємства, у тому ж числі і підприємств торгівлі багато в чому залежить від UX-дизайну 

цифрових продуктів даного підприємства. Якість UX-дизайн, у свою чергу, залежить від наповненості та зміс-

товності кожного кроку, а також від засобів програмних, що використовуються на кожному з них. 

Ключові слова:інформаційна система,підприємствоторгівлі, UX-дизайн,UІ-дизайнцифрові продукти, забез-

печувальні підсистеми, цифровий дизайн. 
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Рассматривается одна из наиболее актуальных проблем для подавляющего большинства торговых предпри-

ятий, а именно средства привлечения и удержания потребителей. К таким средствам относятся сайт, мобильные 

и другие программные приложения, которые мы предлагаем называть цифровыми продуктами. Основной це-

лью данной статьи является исследование влияния UX-дизайна и всех его составляющих на успешность пред-

приятия торговли в целом и на качество информационной системы данного предприятия, в частности. И опре-

деление требований к процессу UX-дизайна, которые максимально способствуют упрощению процесса разра-

ботки цифровых продуктов и повышают их качество. Проанализирован уровень изученности данного вопроса в 

научном мире, рассмотрены публикации ведущих специалистов, которые полностью или частично занимались 

данным вопросом. Исследовано влияние UX-дизайна на качество цифровых продуктов. Без качественного UX-

дизайн, в ходе которого создан прототип будущего цифрового продукта, достаточно сложно заниматься его 

дальнейшей разработкой, тестированием и внедрением. Создана модель продуктивного UX-дизайна. Описаны 

основные шаги на пути к качественному UX-дизайн, определено какое место в этом процессе занимает UI-

дизайн. Выделены следующие составляющие UX-дизайна: стратегия опыта, дизайн взаимодействия, исследо-

вания пользователей, информационная архитектура. Описаны содержание и место каждой составляющей в 

процессе UX-дизайна, а также вопросы, которые необходимо решить на каждом из этих этапов. Соблюдение 
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последовательности и содержательного наполнения перечисленных этапов способствует созданию качествен-

ного цифрового продукта. Проанализированы инструменты, которые на сегодня являются самыми популярны-

ми при создании UX- и UI-дизайна, и с помощью которых можно спроектировать кликабельность прототипа и в 

дальнейшем оформить его с точки зрения дизайна интерфейса. Выявлено, что одним из программных средств, 

используемого на нескольких этапах UX-дизайна является Figma. Качество и успешность информационной 

системы любого предприятия, в том же числе и предприятий торговли во многом зависит от UX-дизайна циф-

ровых продуктов данного предприятия. Качество UX-дизайн, в свою очередь, зависит от наполненности и со-

держательности каждого шага, а также от средств программных, используемых на каждом из них. 

Ключевые слова: информационная система, торговое предприятие, UX дизайн, UІ дизайн, цифровые про-

дукты, обеспечивающие подсистемы, обеспечивающая подсистема, цифровой дизайн.  

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Метою функціону-

вання будь-якого підприємства, зокрема підпри-

ємств соціально-економічної сфери та сфери торгів-

лі є отримання прибутку, що дає можливість модер-

нізувати та розвивати соціальну і виробничу сферу 

організації. 

Конкуренція вимагає від підприємств шукати 

шляхи збільшення доходів, залучення клієнтів, оп-

тимізації продуктивності, можливості зниження 

затрат тощо. Одним з напрямків є розвиток та вдос-

коналення всіх складових інформаційної системи 

підприємства. 

Серед складових інформаційної системи торго-

вельного підприємства варто виділити ту, яка безпо-

середньо впливає на залучення та утримування спо-

живачів, на збільшення попиту на продукцію. Таки-

ми складовими можна вважати вебсайт підприємст-

ва, його мобільний додаток та інше програмне за-

безпечення за потреби. Але до таких складових у 

сучасних умовах жорсткої конкуренції висуваються 

надзвичайно високі вимоги. Забезпечити повну від-

повідність вимогам споживачів може якісний UX-

дизайн. 

Нині від якісного, продуманого та досконалого 

UX-дизайну складових інформаційної системи тор-

говельного підприємства залежить залучення потен-

ційних споживачів, а отже і його розвиток.  

Проте на сьогодні у науковій літературі досить 

мало уваги приділяється виділенню складових інфо-

рмаційної системи підприємства, а питання UX-

дизайну, як правило, розглядається в не наукових 

виданнях. Але від UX-дизайну безпосередньо зале-

жить подальша якість та функціонування  цифрово-

го продукту. Досить часто UX-дизайн помилково 

асоціюють з UI-дизайном, або ж розглядають їх у 

комплексі, але увагу акцентують на UI. 

Теоретико-методологічні основи впровадження 

та проектування окремих складових інформаційної 

системи підприємства, досліджуються такими укра-

їнськими та іноземними науковцями: Лахно В. А., 

Цюцюра С. В. [1], Драгон О. І., Бергер А. Д. [2], 

Криворучко О. В., Цюцюра М. І. [3], та ін. Однак, на 

сьогодні недостатньо розкрита така складова інфор-

маційної системи торговельного підприємства як 

вебсайти, мобільні та інші програмні додатки, які 

пропонується називати цифровими продуктами. 

Також варто зауважити, що у наукових дослідження 

не обґрунтовані  особливості створення UX-дизайну 

для них для цифрових продуктів. 

Питанням UX активно та тривалий час займаєть-

ся Дон Норман [4, 5]. Дон Норман є співзасновни-

ком і головним співробітником групи Нільсен Нор-

ман. Норман – співробітник IDEO  та член опікунсь-

кої ради IIT's Institute of Design в Чикаго.  

Аналіз літературних джерел щодо UX-дизайну 

складових інформаційної системи торговельного 

підприємства показав, що тема в цілому є 

недослідженою. Здебільшого виділяються окремі 

сторони та часткові випадки. UX- та UI-дизайн у 

переважній більшості розглядається на форумах за 

даною тематикою та в статтях без належного 

наукового підґрунтя. 

Метою статті є аналіз основних складових 

інформаційної системи торговельного підприємства. 

Класифікація сучасних засобів, методів та 

технологій створення UX-дизайну; визначення 

найдоцільніших інструментів для побудови UX-

дизайну складових інформаційної системи 

торговельного підприємства; з’ясування впливу UX- 

дизайну складових інформаційної системи 

торговельного підприємства на успішність та 

конкурентоспроможність даного торговельного 

підприємства. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У 

дослідженні буде дано визначення основним 

поняттям, що будуть використовуватись під час 

дослідження, опираючись на тенденції сьогодення, 

на нормативні акти та думки фахівців, чиї праці 

повністю або частково присвячені питанню, що 

розглядається. 

Сьогодні можна знайти надзвичайно велику 

кількість визначень поняття «підприємство». У 

дослідженні за ключове буде використано 

визначення, запропоноване І. Писаревським: 

«Підприємство – це механізм, що є комбінацією 

основних виробничих факторів, і головною ціллю 

якого є отримання прибутку та повернення 

капітальних вкладень» [6]. 

Опираючись на статтю 62 Господарського 

кодексу України з означення поняття 

«підприємство» окремим типом можна виокремити 

підприємство торгівлі. 

Торговельне підприємство – це самостійний 

суб’єкт господарювання в сфері торгівлі з правом 

юридичної особи, що функціонує згідно 

Господарського кодексу та інших законів України, 

організований для отримання прибутку та займається 

закупівлею, зберіганням, реалізацією товарів, а також 

наданням додаткових послуг або власним 

виробництвом задля отримання ще більшого 

прибутку та задоволення потреб покупців [7]. 

Інформаційна система – це система, призначена 

для реалізації й ведення інформаційної моделі будь-

якої області людської діяльності. Ця система 
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повинна забезпечувати наступні засоби для 

протікання інформаційних процесів: збір 

інформації, перетворення й обробка, аналіз, 

зберігання й захист, передача для використання. У 

самому загальному випадку: інформаційна система 

– це взаємозалежна сукупність певної ідеології 

роботи з інформацією, методів, технологій, 

технічних засобів, використаних для збору, обробки, 

зберігання й видачі інформації споживачеві в 

інтересах досягнення поставленої мети. Сучасне 

розуміння інформаційної системи припускає 

застосування комп'ютера як основного технічного 

засобу переробки й використання інформації [8]. 

У законі України «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах» 

наведено таке означення поняття «інформаційна 

система»: інформаційна (автоматизована) система – 

організаційно-технічна система, в якій реалізується 

технологія обробки інформації з використанням 

технічних і програмних засобів [8]. 

Здійснивши аналіз низки визначень поняття 

«інформаційна система торговельного підприємства» 

[7] автори розглядають інформаційну систему 

торговельного підприємства як «автоматизовану 

інформаційну систему, призначену для виконання 

функцій управління на підприємстві торгівлі, що є 

сукупністю інформації, апаратно-програмних і 

технологічних засобів, засобів телекомунікацій, баз 

та банків даних, методів процедур обробки даних, 

персоналу управління, які організовують процес 

збирання, передавання, оброблення і накопичування 

інформації, організації руху інформаційних потоків 

для підготовки і прийняття ефективних 

управлінських рішень задля досягнення мети 

функціонування – отримання прибутку» [7]. 

Наведене означення є таким, що найбільше 

відповідає за суттю, тому його взято за основне. 

Складові інформаційної системи торговельного 

підприємства ще називають її підсистемами та 

поділяють на функціональну та забезпечувальну 

частини. 

Функціональна частина може складатися з різних 

підсистем, що притаманні відповідній 

інформаційній системі, та визначають її конкретні 

функціональні можливості.   

Забезпечувальна частина – це система, де 

реалізується функціональна частина інформаційної  

системи. Сюди включаються інструментарій,  

матеріальні та технічні засоби тощо, які найчастіше  

однакові для всіх інформаційних систем, зокрема й 

для інформаційних систем торговельних 

підприємств.  

Додатково в інформаційній системі 

виокремлюють низку забезпечувальних підсистем, 

кожна з яких об’єднує певний вид ресурсів, а також 

умови їх реалізації Ці підсистеми розкривають 

сутність і склад ресурсів, необхідних для 

функціонування інформаційної системи, тому їх 

перелік є типовим і практично однаковим для різних 

інформаційних систем [9, 10], що дозволяє не 

зупинятись більш детально на описі кожної з них, а 

зупинитись на деяких. 

Підсистема програмного забезпечення об'єднує 

програми постійного користування (системні 

програми, пакети прикладних програм, СУБД тощо) 

[10]. 

Підсистема інформаційного забезпечення  

містить у собі використовувані дані та правила їх 

отримання, зберігання, оновлення, а також 

організації структури й змісту інформаційних 

сукупностей (інформаційну базу). Остання 

поділяється на позамашинну та машинну. Ця 

підсистема охоплює інформаційні ресурси, а також 

засоби їх опрацювання, зокрема структуризації і 

систематизації інформації (класифікатори, типові 

моделі, формати документації тощо) [10]. 

Слід зосередити увагу на підсистемах 

програмного та інформаційного забезпечення, а 

саме на створенні програмного забезпечення, що 

сприятиме всебічному розвитку торговельного 

підприємства. Таке програмне забезпечення за 

сферами впливу можна розділити на внутрішнє та 

зовнішнє (публічне). 

Під зовнішнім програмним забезпечення варто 

розуміти те програмне забезпечення, яке призначене 

для залучення споживачів, підвищення попиту на 

продукцію та економічного зростання підприємства. 

До таких програмних продуктів належать вебсайт 

підприємства та його мобільні додатки. Якість 

програмних продуктів та їх затребуваність на пряму 

залежить від цифрового дизайну. 

Під цифровим продуктом для внутрішнього 

забезпечення роботи підприємства маємо на увазі те 

програмне забезпечення, яке призначене для 

внутрішнього користування, для налагодження 

взаємодії між співробітниками та контрагентами, 

для систематизації та узагальнення даних, для 

внутрішнього документообігу тощо. І хоч вимоги до 

його якості первинно можуть здаватися нижчими з 

точки зору дизайну, проте від нього залежить 

зручність виконання тих чи інших завдань, 

швидкість роботи, а отже і психологічний клімат у 

колективі, що, зокрема, впливає на успішність 

торговельного підприємства. 

Цифровий дизайн – це не мистецтво. Це 

інструмент для розв’язування тих чи інших задач, 

для досягнення цілей. Наприклад, для задач бізнесу 

– залучення до інтернет магазину якомога більшої 

кількості споживачів. Для цього цифровий продукт 

для магазину в першу чергу має бути зручним 

покупцеві, інтуїтивно зрозумілим, функціональним 

тощо. 

Розробка інтерфейсу для користувача 

побудована таким чином, щоб створити його 

привабливим та зручним задля оптимізації його 

взаємодії з користувачем. 

Перед розробником вебінтерфейсів у будь-якому 

проєкті ставиться задача створення дружнього 

інтерфейсу по відношенню до користувача. Головні 

вимоги до вебінтерфейсу – це зручність, 

практичність, зрозумілість. UX-дизайн та UI-дизайн 

покликані зробити вебінтерфейс саме таким. 

Уперше термін UX був запропонований Доном 

Норманом, віцепрезидентом компанії Apple. 
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UX (User Experience) дизайн в перекладі означає 
«досвід взаємодії». Загалом  UX-дизайн – це 
комплексний підхід до взаємодії користувача з 
інтерфейсом вебсайду, мобільного додатку, 
інформаційної системи чи будь-якої іншої програми. 
UX-дизайн - це поєднання середовища роботи 
користувача, усіх задіяних пристроїв, способу 
введення та відображення інформації. 

UX-дизайн – це процес проєктування взаємодії 
користувача з інтерфейсом, під час якої користувач 
може вирішити ті чи інші завдання. Якість UX- 
дизайну визначається тим, на скільки просто або 
складно взаємодіяти зі створеними елементами 
інтерфейсу користувача. 

Підходи до проєктування сайтів кардинально 
оновилися тоді, коли в практику ввійшла концепція 
адаптивного та гнучкого дизайнів (adaptive and 
responsive design), відповідно до принципів яких 
структура вебресурсу пристосовується до розмірів 
екрану пристрою. Отже, дизайнеру необхідно 
наперед спроєктувати розміщення ключових 
елементів навігації і важливого контенту та їх 
поведінку для різних розширень дисплеїв (від 
смартфона до ноутбука або стаціонарного 
комп’ютера). Окремо необхідно зупинитись на 
розробці програмних продуктів під мобільні 
операційні системи (на сьогоднішній день на ринку 
домінують пристрої під управлінням iOS та 
Android). Кожна з них має власну структуру та 
оформлення, що також потрібно враховувати при 
проєктуванні. Зокрема, інтерфейс iOS для iPhone та 
iPad чітко розписаний у спеціалізованому посібнику 
iOS Human Interface Guidlines, який випустила 
компанія Apple. Корпорація Google створила дизайн 
власної операційної системи Android під назвою 
Material Design. Microsoft, яка є не настільки 
поширеною на ринку мобільних пристроїв і більше 
асоціюється із Windows, що також розробила власне 
оформлення інтерфейсів – Flat Design. Кожен із 
наведених напрямів визначив тенденції як для 
створення сучасного дизайну сайтів, так і 
проєктування мобільних додатків [11].  

Необхідною є характеристика основних етапів і 
понять, що є важливими на сьогодні під час розробки 
цифрових продуктів інформаційної системи 
торговельного підприємства в контексті UX-
проєктування на основі аналізу низки джерел 
інформації 11.  

UX – це широке поняття, яке може бути 
розділене на чотири основні складові (дисципліни): 
стратегія досвіду (ExS), дизайн взаємодії (IxD), 
дослідження користувачів (UR) та інформаційна 
архітектура (IA), рис. 1. [15]. Пропоновано розгляд 
кожної складової UX-дизайну та їх наповнення.  

Стратегія досвіду (Experience Strategy, ExS) – це 
розробка цілісної бізнес-стратегії, що включає як 
потреби замовника, так і потреби компанії. 

Важливо, щоб мета користувача була співзвучна  
меті торговельного підприємства, тобто користувач 
хоче придбати певний товар чи послугу, а підприєм-
ство торгівлі хоче, щоб його товар був реалізований. 
Якщо цілі співзвучні  з використанням спроектова-
ного інтерфейсу, їх не важко досягти, то інтерфейс 
розроблено правильно. 

 
Рисунок 1 – Складові UX дизайну 

 

Дизайн взаємодії (Interaction Design, IxD) звертає 

увагу на взаємодію користувача з системою, розгля-

даючи всі інтерактивні елементи, такі як кнопки, 

переходи сторінок та анімації. Першочергове за-

вдання дизайну взаємодії полягає в створенні інтуї-

тивно зрозумілої конструкції, яка дозволить корис-

тувачеві без особливих зусиль виконувати основні 

завдання та дії. 

Дослідження користувачів (User Research, UR) у 

контексті UX-дизайну полягає у визначенні пробле-

ми та розробці рішення. З цією метою збираються 

відгуки від наявних чи потенційних клієнтів або 

інших майбутніх користувачів запланованого ресур-

су. Існує низка методик для збору потрібної інфор-

мації, з’ясування потреб кінцевого споживача: ін-

терв’ювання, юзабіліті-тестування, створення пер-

сонажів, написання користувацьких сценаріїв. Це 

можуть бути як якісні, так і кількісні дані, але осно-

вна їх мета полягає в прийнятті правильних дизай-

нерських рішень.  

На цьому етапі необхідно дати відповіді, 

наприклад, на такі питання: 

 Хто є потенційним користувачем даного 

продукту? 

 З якою метою користувач завітав на сайт або 

до мобільного додатка?  

 Чому користувач вибиратиме саме цей 

ресурс? 

 Чим розроблений ресурс є кращим за 

аналогічні по відношенню до користувача? 

Інформаційна архітектура (Information 

Architecture, IA) – це організація інформації та кон-

тенту змістовно, логічно та доступно. Це - якість 

подання інформації від якої залежить те, чи буде 

користувач орієнтуватися на продукт. Взаємозв’язок 

між різними наборами вмісту має бути чітким, інту-

їтивно зрозумілим та доступним. Значна увага при-

діляється висловлюванням - вони мають бути пере-

конливими та послідовними. Це така структура 

цифрових продуктів (вебсайту або мобільного дода-

тку), яка дозволяє розкрити шлях вирішення певно-

го завдання або пошуку інформації із будь-якої час-

тини сервісу. 
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Якщо мова йде про сайт, то на цьому етапі ре-

зультатом проробленої роботи є мапа сайту з визна-

ченою ієрархією сторінок, їх розбиття на категорії 

та підкатегорії та інші дії, покликані спростити наві-

гацію по ресурсу. 

На цьому етапі необхідно дати відповіді, 

наприклад, на такі питання:: 

 Чи допомагає створений ресурс в 

систематизації та пошуку інформації? 

 Яка інформація подається користувачу? 

 У чому цінність даного додатку для 

користувача? 

 Як додаток допомагає вирішити задачі 

користувача? 

У цих чотирьох складових UX-дизайну вбудова-

на ціла низка піддисциплін, які стосуються найріз-

номанітніших сфер. Вони опираються на елементи 

когнітивної науки та психології, маркетингу, мене-

джменту, інформаційних технологій, комунікацій-

ного дизайну тощо. 

Дон Норман зазначає, що «досвід користувачів 

охоплює всі аспекти взаємодії кінцевого користува-

ча з компанією, її послугами та продуктами» [4]. 

UX-дизайн вирішує ряд задач. Саме вирішення 

задач – це основна мета дизайну. Торговельне 

підприємство, головним чином, має низку задач, які 

стосуються як внутрішнього, так і зовнішнього боку 

роботи. Слід визначити  задачі цифрових продуктів, 

що направлені на:  
1. внутрішньо-організаційну структуру 

підприємства торгівлі:  

 організація оптимальної системи внутрішньої 

комунікації, що направлена ефективне виконання 

бізнес-процесів вцілому. 

 організація оптимальної системи внутрішньої 

комунікації, що направлена виконання окремих 

бізнес-процесів. 

 організація оптимальної системи внутрішньої 

комунікації, що направлена на весь штат 

працівників 

 організація оптимальної системи внутрішньої 

комунікації, що направлена кожного працівника 

окремо 

2. на зовнішніх користувачів: 

 інформування стейкголдерів (зацікавлених 

сторін) про діяльність підприємства торгівлі; 

 формування іміджу підприємства торгівлі в 

інтернет просторі 

 залучення клієнтів (покупців) 

 визначення способів комунікації з клієнтами 

 спрощення доступу клієнтів до товарів та 

послуг підприємства торгівлі 

 демонстрація асортименту та цінової 

пропозиції 

 формування зав’язків з контрагентами 

(партнерами) 

Надзвичайно важливу роль у процесі UX-

дизайну відіграє дизайнерське мислення. 

Дизайнерське мислення покликане узгодити 

бажання користувачів з технічними можливостями 

та бізнес-пропозиціями. 

Унаочнення інтерфейсу вебсайту чи мобільного 

додатку здійснюється у кілька кроків: 

1. Створення ескізів майбутнього продукту за 

звичним аркушем паперу під час малювання 

олівцями елементів інтерфейсу та їх компонування. 

2. Використання векторних графічних 

редакторів для створення ескізів. 

3. Розробка прототипів з використанням 

відповідного програмного забезпечення. 

4. Тестування прототипів. 

Результатом першого кроку є отримання 

схематичних представлень блоків, що, загалом, 

визначають функціонал окремої сторінки. Тобто 

створюється візуальне представлення розміщення 

основних елементів користувацького інтерфейсу, 

але ще позбавленого будь-якого візуального 

дизайну або ж брендових компонентів.  

Другий крок дозволяє уявити саму структуру 

кожної сторінки сайту чи мобільного додатку і 

представити їх замовнику. Використання сучасних 

графічних редакторів дозволяє з легкістю вносити 

корективи та редагувати створені ескізи. Варто 

зазначити, що варіантів ескізів може бути кілька. 

Даний крок часто поєднується з третім кроком. 

Третій крок дозволяє створити клікабельні 

прототипи завдяки використанню сучасного 

інструментарію, зокрема такого, як Figma, Sketch, 

Invision тощо. 

Четвертий крок дозволяє вибрати найбільш 

вдалий із запропонованих ескізів. Детально про 

тестування мобільних додатків йдеться в статті 

Дослідження особливостей тестування мобільних 

додатків [16]. 

Останнім кроком при проєктуванні сайтів чи мо-

більних додатків є візуалізація напрацьованих схем, 

виконання їх у кольорі. Тобто створення UI- дизайну.  

UI-дизайн відповідає за повноту та доречність 

композиції, колористику, типографіку тощо. Серед 

основних програмних засобів, які використовуються 

для створення UI-дизайну використовують такі: 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Figma 

тощо.  

Останнім часом одним із найбільш популярних 

ресурсів, зорієнтованих на розробку інтерфейсів як з 

точки зору UX-дизайну, так і з точки зору UI-

дизайну, є Figma. Дана програма використовується 

як для проєктування сайтів, так і для проектування 

мобільних додатків, так і для проєктування інших 

програмних продуктів.  

ВИСНОВКИ. На шляху до збільшення ефектив-

ності діяльності торговельного підприємства, мають 

вирішуватися питання щодо створення сучасних та 

дієвих цифрових продуктів інформаційної системи 

даного підприємства сфери торгівлі. Провідне місце 

на шляху створення цифрового продукту займає 

UX-дизайн. Без якісного UX-дизайну, в процесі 

якого створено прототип майбутнього цифрового 

продукту, досить складно займатися подальшою 

розробкою, тестуванням та впровадженням. 

З’ясовано, що одним із найбільш популярних ре-

сурсів, зорієнтованих на розробку інтерфейсів як з 

точки зору UX-дизайну, так і з точки зору UI-

дизайну, є Figma. 
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which we propose to call digital products. Purpose. The main purpose of this article is to find out the impact of UX 

design and all its components on the success of the trade company in general and the quality of the company’s 

information system in particular, as well as clarify the requirements for the UX design process, which greatly simplify 

the process of digital products developing and improve their quality. Methodology. The study used a socio-engineering 

approach, namely: cognitive, analytical and modeling methodologies. The level of this issue study in the scientific 

world is analyzed with considering the publications of leading specialists who have fully or partially dealt with this 

issue. The impact of UX design on the quality of digital products has been clarified. A model of productive UX design 

has been created. Originality. The novelty of this study is that for the first time from a scientific point of view the 

impact of UX design on the quality of the information system of the trading company is described. The main steps on 

the way to high-quality UX design are described, and the place of UI design in this process is clarified. The following 

components of UX design are highlighted: experience strategy, interaction design, user research, information 

architecture. The content and place of each component in the UX design process are described, as well as the issues that 

need to be addressed at each of these stages. Practical value. Adherence to the sequence and content of these stages 

contributes to the creation of a quality digital product. The tools that are currently the most popular in creating UX and 

UI design are analyzed, and with the help of which you can design a clickable prototype and then design it in terms of 

interface design. It has been found that one of the software tools used in several stages of UX design is Figma. 

Conclusions. The quality and success of the information system of any enterprise, including trade enterprises, largely 

depends on the UX design of digital products of the enterprise. The quality of UX design, in turn, depends on the 

content and content of each step, as well as the software used on each of them. 

Key words: information system, trade company, UX design, UІ design, digital products, insensitive subsystems, 

digital design. 
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