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предпринимательства и инкубаторами малого предпринимательства на 

безвозмездной основе;  

е) обеспечить наличие в каждом городе областного и районного 

подчинения с численностью населения не менее 6 тысяч человек 

индустриальных площадок (территорий с необходимой инженерной и 

транспортной инфраструктурой для организации субъектами малого и среднего 

предпринимательства производства товаров (работ, услуг) и их реализации).  

Результатом решения поставленных задач станет рост доли субъектов 

малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной 

стоимости с 28,1 % в 2015 году до 40 % в 2020 году [1]. 

Реализация мероприятий по развитию предпринимательства будет 

способствовать совершенствованию делового климата для всех субъектов 

хозяйствования, обеспечению высокой эффективности белорусской экономики. 

 

Перечень ссылок 

1. Основные положения Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы: утв. Указом Президента Респ. 

Беларусь от 15 декабря 2016 г., № 466. Режим доступа: http://president.gov.by 

(дата доступа: 10.11.2018). 

2. Основные социально-экономические показатели. Минск, 2018 // 

Официальный Интернет портал Президента Республики Беларусь. Режим 

доступа: http://president.gov.by (дата доступа: 10.11.2018). 

3. Официальный сайт Национального статистического комитета 

Республики Беларусь. Режим доступа: http://www.belstat.gov.by (дата доступа: 

10.11.2018). 

4. Отчет о реализации в 2017 году Государственной программы «Малое и 

среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы // 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Режим доступа: 

http://www.reqnum.ru/news (дата доступа: 10.11.2018). 

 

СУЧАСНІ ТРЕНДИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ РІТЕЙЛУ В УКРАЇНІ 

 

Г. П. Штапаук, 
к.е.н., доцент кафедри економічної теорії,  

маркетингу та підприємництва,  

Державний заклад «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка», Україна, м. Старобільськ 

 

Зміни рівня матеріального становища та купівельної спроможності 

споживачів є найвпливовішими чинниками розвитку системи роздрібної 

торгівлі (рітейлу) в Україні, яка все більше спирається на світовий досвід і 

поступово інтернаціоналізується. Торгівельні підприємства в Україні, 
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відповідно до світової тенденції, усе більше пристосовуються до різноманітних 

потреб споживачів, як стосовно структури пропозиції товарів і послуг для 

населення, так і стосовно вибору форм здійснення торгівельної діяльності.  

Розвиток рітейлу в будь-якій країні тісно пов’язаний із структурою витрат 

населення, що опосередковано відображає рівень соціального благополуччя в 

країні, вважається: чим більше частка витрат на їжу, тим біднішою є держава. 

За статистичними даними середньостатистичний мешканець України витрачає 

на харчування більше 53% своїх доходів, що не співставно з аналогічними 

даними інших країн: у Сполучених Штатах населення в середньому витрачає на 

їжу 6,8% своїх доходів, у Ірландії – 7,2%, у ОАЕ – 8,7%, у Великобританії – 

8,8%, у Канаді – 9,1%. У Євросоюзі на їжу витрачають в середньому 16% 

доходів.  

Структура витрат споживачів в Україні протягом тривалого часу 

формувала певну структуру підприємств торгівлі, які мали різноманітні 

торговельні формати: від супермаркетів, до маленьких магазинів на міських 

ринках. Але створена роками структура закладів торгівлі останнім часом 

піддається значній деформації під впливом новітніх тенденцій, що 

відбуваються на споживчому ринку. 

Визначають наступні тенденції зрушень на споживчому ринку України:  

по-перше, основний напрямок перетворень відбувається під впливом 

щорічного зростання обсягів роздрібного товарообороту, який за останні 10 

років збільшився майже у 10 разів; 

по-друге, процес розвитку українського роздрібного ринку здійснюється 

із широким використанням світового досвіду розвитку торгівлі та входженням 

до України відомих світових торгівельних фірм;  

по-третє, невизначеність багатьох виявів швидко змінюваної структури 

споживчого попиту та відсутність дійсних механізмів їх урахування не надають 

можливостей комерційним підприємствам здійснювати обґрунтований вибір 

рішення щодо формату своєї діяльності з численної безлічі форм та методів 

сучасної торгівлі, через що значна кількість торговельних підприємств не 

витримують конкуренції, часто змінюють свій профіль та нерідко 

призупиняють діяльність. 

На фоні вказаних особливостей процес пришвидшення проникнення на 

український ринок самих новітніх світових товарів неминуче стимулював 

структурні зрушення в самій торгівельній сфері та входження на ринок 

роздрібної торгівлі світових торгівельних брендів. Так, відповідно до світової 

тенденції, в Україні відбувалося поступове збільшення концентрації у 

комерційній сфері, що відображає тенденція зниження загальної кількості 

торгівельних підприємств при збільшенні середнього обсягу товарообороту 

одним підприємством. Протягом останніх 10 років кількість підприємств 

роздрібної торгівлі, яка становила приблизно 121 тис. суб’єктів, на даний час 

зменшилася майже на 40%. При цьому більшою мірою скоротилася кількість 
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магазинів – більше, ніж на 44%, у той час як кількість дрібних торгівельних 

точок (кіосків і палаток) зменшилася на 26,6%. Відповідно, у 10-15 разів 

збільшився середній товарооборот одного торгівельного об’єкта. 

Унаслідок відзначених процесів відбувається постійне скорочення 

кількості «унітарних» підприємств та збільшення форматів торгівельних 

об’єктів із явним проявом диверсифікації: таких, як, наприклад, ТОВ «Метро 

кеш енд керрі Україна», що входить до складу німецького холдингу «Metro 

Group», компанія «Білла Україна», що входить до концерну REWE Group, ЗАТ 

«Фуршет», часткою акцій якого володіє французька мережа гіпермаркетів 

«Auchan» та ін. 

Поряд із світовими фірмами, які функціонують в Україні, відмічене 

значне зростання регіональних торгівельних компаній (наприклад, ТОВ 

«Омега», яке володіє дніпропетровською мережею «Варус», мережа 

фрешмарктів «Брусничка», мережа зручно розташованих продуктових 

магазинів «Апельмон» формату «біля дому», орієнтованих на швидке 

придбання якісних товарів у м. Запоріжжя та ін.). Але цей процес не є таким, 

що відображає єдиний напрямок розвитку торгівельних мереж, як і раніше, 

провідну роль відіграють торгівельні підприємства меншого розміру з 

традиційним підходом до формування свого асортименту та організації 

торгівельних процесів на основі спеціалізації. Через це диверсифікація і 

спеціалізація стають складовими стратегії підтримки стійкості торговельних 

підприємств в Україні. І зрозуміло, що й процес інтернаціоналізації 

торгівельних мереж в Україні не може вийти із під впливу цих обставин. 

Внаслідок змін споживчих уподобань на роздрібному ринку навіть 

найбільш великі й успішні торгівельні брендові фірми постають перед 

неясністю визначення стратегії найближчого розвитку. Так, стосовно розвитку 

фірми «Білла-Україна» поки не озвучується кількість запланованих до 

відкриття магазинів, яких спочатку було біля 30, а в подальшому їхня кількість 

значно скоротилася. Із труднощами прийняття рішення щодо входження на 

ринок України наразі стоїть міжнародна торгівельна мережа «ІКЕА». 

У цілому, завдяки інтернаціоналізації всіх напрямків розвитку роздрібної 

торгівлі в Україні розширюється спектр застосування різних форматів 

торгівельних підприємств при відсутності надійних критеріїв кращого вибору із 

числа наступних форм: 

а) роздрібні магазини, універмаги, супермаркети, гіпермаркети, 

виставочні зали, магазини клуби, спеціалізовані магазини, фірмові магазини, 

дискаунтні магазини та ін.; 

б) різні види безмагазинної торгівлі (прямій маркетинг, продаж «один на 

один», продаж «один багатьом» та ін. у формі торгівлі по телефону, за 

допомогою телевізору, поштою – «директ-мейл», за допомогою візитів 

торговельних агентів та ін. 

Загалом, через пошук підприємствами найбільш стійких до умов 
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мінливого ринку торговельних форматів структура підприємств роздрібної 

торгівлі перебуває в постійній зміні. Оскільки розвиток торговельної мережі 

відбувається шляхом інвестування й подальшої концентрація капіталу й 

збільшення розмірів торговельних підприємств, розвиток вертикальної 

інтеграції є непорушним принципом і для України. Актуальними стають 

ланцюгові компанії, на чолі яких або центральна закупівельна контора (склад), 

а на нижньому рівні – роздрібні підприємства (ланцюгова компанія), або 

об’єднання роздрібних фірм, що придбають товари в оптовій фірмі 

(добровільний ланцюг), або кооперативні об’єднання роздрібних підприємств і 

оптової фірми у володінні одного власника, як це відображено на рис. 1. 

 
1                              2                              3 

Рисунок 1 – Три основні форми вертикальної інтеграції у роздрібній 

торгівлі України (вертикальні та горизонтальні роздільні лінії відображають 

межі власності):  

1 – ланцюгова компанія;  

2 – добровільний ланцюг; 

3 – кооперативне об’єднання 

 

Про об’єктивність процесів розгалуження торгівельних форматів, як 

стійкого тренду розвитку рітейлу в Україні, свідчать дані досліджень, що 

підтверджують високу еластичність українських споживачів до торгівельного 

формату й відповідного рівня роздрібних цін. 

У проведеному дослідженні зіставлялися ціни на деякі товари – продукти 

щоденного споживання й делікатеси у магазинах наступних типів: 

а) статусний торговельний заклад типу «SPAR» (gourmet) із значною 

торговельною площею і обсягом товарообігу із делікатесним набором 

продуктів;  

б) продуктовий магазин, гастроном з торговельною площею до 100-200 

кв. м  і товарообігом 80-150 тис. грн щодня зі стандартним асортиментами 

товарів; 

в) супермаркет площею від 0,5 до 1,5 тис. м
2
 і щоденним товарообігом 

від 400 тис. грн з повним набором продуктів і супутніх товарів (типу 

«Фуршет»); 

г) дискаунтер типу «Кеш енд кері», площею більше за 4 тис. м
2
 із 

щоденним товарообігом понад 1000 тис. грн, або середнього розміру 

(наприклад, система закладів «АТБ») з максимально широкою номенклатурою 
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товарів, продаваних за оптовими цінами, або за цінами, наближеними до них; 

д) торговельний намет, ринковий прилавок, магазин на ринку – суб’єкт 

приватного підприємництва, спеціалізований на певних групах товарів зі 

значним обсягом продажів по окремих товарних позиціях. 

У табл. 1 приведені індикативні ціни на одні й ті ж товари, взявши за 1 

ціни, характерні для звичайних для України магазинів типу «гастроном».  

Таблиця 1 – Індикативні ціни товарів у торговельних закладах  різних 

типів 
№ 

товару 

Індикативні ціни товарів по торговельних закладах 

різних типів і обсягів товарообороту 

Статусний 

магазин 

Гастроном з 

мінімальним 

товарооборотом 

Супермаркет із 

середнім 

товарооборотом 

Дискаунтер із 

максимальним 

товарооборотом 

Палатка із 

мінімальним 

товарооборотом 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1,09 

1,35 

1,09 

1,17 

1,22 

1,14 

1,24 

1,28 

1,18 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

0,98 

0,95 

0,95 

0,94 

0,85 

0,95 

0,92 

0,92 

0,87 

0,95 

0,91 

0,90 

0,88 

0,80 

0,83 

0,84 

0,87 

0,80 

0,85 

0,8 

0,77 

0,72 

– 

– 

0,71 

0,7 

– 

У 

серед-

ньому 

1,20 1,0 0,92 0,86 0,78 

 

У результаті дослідження визначено, що має місце залежність цін від 

розміру торговельного закладу: найбільші ціни (окрім статусних закладів, 

приведених у стовпці 2) спостерігаємо в магазинах найменшого розміру 

(стовпець 3) і, навпаки, в дискаунтерах із найбільшим товарооборотом 

(стовпець 5) ціни найнижчі. Найнижчі ціни у торгових палатках чи магазинах 

на ринку можна пояснити значним обсягом продажів окремих товарних позицій 

масового споживання. 

Отже, особливостями розвитку рітейлу в Україні шляхом його подальшої 

інтернаціоналізації є опора на урізноманітнення потреб споживачів, що змушує 

торговельні підприємства диверсифікувати свої можливості, одночасно 

враховуючи спеціалізовані потреби окремих груп покупців.  
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