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Євтушенко В. А., Рахман М. С., Дяченко Ю. І. Сучасний стан і нові реалії роздрібної торгівлі України
Роздрібна торгівля в Україні демонструє достатню кількість суб’єктів ринку й інфраструктури, сприяє розвитку галузей економіки та безпере-
бійному просуванню товару до споживача. Метою статті є дослідження стану вітчизняної роздрібної торгівлі в розрізі основних показників; 
виявлення проблем; визначення нових реалій та основних тенденцій у майбутньому. Розглянуто сутність роздрібної торгівлі, обґрунтовано її 
особливості та функції; виявлено мету та значення серед провідних галузей економіки. Виділено провідні роздрібні мережі. Надано характерис-
тику факторів, що пов’язані з асортиментом, територіальним розташуванням, контролем витрат і маркетинговою політикою провідних 
операторів роздрібної торгівлі. У результаті структурного та динамічного аналізу обсягів роздрібної торгівлі виявлено такі переваги: за ви-
дами торгівлі – непродовольчих товарів; за формою власності – юридичних осіб; за організаційно-правовими формами – ТОВ; у розрізі регіонів 
лідирує м. Київ. Розглянуто інфраструктуру й обсяги роздрібної торгівлі через мережу Інтернет. Визначено вплив деяких чинників на купівельну 
поведінку споживача. Представлено прогнозні моделі обсягів продовольчих і непродовольчих товарів на 2021–2022 рр. і розвитку товарообороту 
через мережу Інтернет на 2021 р. У результаті SWOT-аналізу, на прикладі мережі «Сільпо», виявлено сильні та слабкі сторони, можливості та 
загрози роздрібної торговельної мережі. Названо основні проблеми роздрібної торгівлі в Україні, до яких належать: нестаток інвестицій через 
нестабільну політичну ситуацію та використання інноваційних технологій; низький купівельний попит населення; зростання цін на сировину та 
енергоносії, орендну плату, логістику тощо. Надано рекомендації щодо вирішення цих проблем.
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Yevtushenko V. А., Rakhman M. S., Diachenko Yu. I. The Current State and New Realities of Retail Trade in Ukraine
Retail trade in Ukraine demonstrates a sufficient number of market and infrastructure entities, contributes to the development of economic sectors and the 
seamless promotion of goods to the consumer. The article is aimed at studying the state of domestic retail trade in the context of the main indicators; problem 
detection; new realities and major tendencies in the future. The essence of retail trade is considered, its features and functions are substantiated; the purpose 
and importance among the leading sectors of the economy are identified. Leading retail chains are allocated. A characterization of the factors related to assort-
ment, territorial location, cost control and marketing policy of leading retail operators are provided. As a result of the carried out structural and dynamic analysis 
of retail trade volumes, the following advantages are identified: by types of trade – non-food products; by form of ownership – legal entities; by organizational 
and legal forms – LLC; in the context of regions leader is the city of Kyiv. The infrastructure and volumes of retail trade over the Internet are considered. The influ-
ence of some factors on the purchasing behavior of the consumer is determined. Some forecast models of volumes of food and non-food products for 2021–2022 
and development of goods turnover over the Internet for 2021 are presented. As a result of SWOT analysis, on the example of «Silpo» network, strengths and 
weaknesses, opportunities and threats of a retail traded chain are identified. The main problems of retail trade in Ukraine are specified, including: lack of in-
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energy, rent, logistics, etc. Recommendations to resolve these issues are provided.
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В Україні значну частку соціально-економічної 
сфери займає роздрібна торгівля, яка останні-
ми роками нарощує свої обсяги. Вона є важли-

вою складовою сектора економіки України та сприяє 
просуванню товару до споживача. Входження до цьо-
го бізнесу досить легке, і це дає змогу розпочати влас-
ну справу підприємцям з будь-яким капіталом. Розви-
ток ринкових відносин зазвичай приводить до змін на 
будь-яких етапах, починаючи від оптових закупівель 
продукції та до реалізації її кінцевим споживачам. 

Сучасний ринок роздрібної торгівлі в Україні 
демонструє достатню кількість учасників, що перебу-
вають у постійній боротьбі за найвизначніший суб’єкт 
зовнішнього середовища. Ритейлинг займає провідну 
роль на ринку торгівлі, оскільки сприяє розвитку га-
лузей економіки. Саме в сучасних умовах зростання 
вітчизняної торгівлі, коли посилюється конкурен-
тоспроможність на внутрішньому ринку, розвиток 
роздрібної торгівлі є досить домінуючою сферою та 
однією з найприбутковіших галузей підприємництва. 
Якщо раніше реалізація продукції відбувалася пере-
важно в універмагах і супермаркетах, то внаслідок 
пандемії COVID-19 значного розвитку набула тор-
гівля в Інтернет-мережі. У зв’язку з цим підприємці 
змушені приймати нові, нестандартні управлінські 
рішення. Для того, щоб підприємства отримували 
максимальний прибуток, вони змушені підвищувати 
не тільки якість товарів а й пристосовуватися до су-
часних умов на внутрішньому ринку.

Теоретичним і практичним питанням роздріб-
ної торгівлі приділено увагу в роботах таких учених:  
І. Г. Брітченко, Л. С. Веретін, Л. О. Омлянович, А. С. Са - 
вощенко, О. Ю. Маслеников, В. І. Апопій, Н. І. Вер-
хоглядова, В. В. Радаєва, В. В. Ровенська, О. М. Філи-

пенко та інших. З огляду на появу нових впливових 
факторів в організації торгівлі та внаслідок ситуації 
з пандемією не тільки в Україні, але й у всьому світі, 
дана тема потребує подальшого дослідження. 

Метою статті є дослідження стану вітчизняної 
роздрібної торгівлі в розрізі основних показників, 
виявлення проблеми та визначення реалій та осно-
вних тенденцій у майбутньому.

Роздрібна торгівля, або ритейлинг, – це продаж 
товарів і послуг, доступних усім покупцям, у 
торгових центрах, салонах, через Інтернет-сер-

віси. Іншими словами, роздрібна торгівля – це здій-
снення комерційної діяльності, метою якої є задо-
волення споживчих потреб. До особливостей можна 
віднести наявність певного місця, де буде здійсню-
ватися товарно-грошовий обмін, наприклад магазин 
або, якщо реалізовуємо товар через сайт чи телефон, 
то цим місцем можна вважати власну адресу замов-
ників або місце, де видається продукція.

Мета роздрібної торгівлі полягає в підтримці 
правильного балансу між попитом і пропозицією; 
придбання товарів у оптовиків та її реалізація в тор-
говельній точці; розкриття якості та особливостей 
продукції; вдосконалення організації продажу това-
рів і підвищення якості обслуговування покупців.

Роздрібна торгівля виконує такі функції (рис. 1).
В умовах динамічних змін та активного розвит-

ку ринкових трансформацій торгівля стає одним із 
найважливіших секторів економіки та є джерелом 
надходження грошових коштів до бюджету держа-
ви. Також торгівля забезпечує фінансово-економічну 
стабільність держави [2]. 

Функції

Забезпечення 
асортименту 

товарів і послуг

Вивчення запитів 
найбільш споживаної 

продукції від 
потенційних клієнтів  

Установлення 
ціни на товар

Розміщення 
товарів 

у приміщеннях

Виробництво конкретних
товарів, які купуються 

найчастіше

Забезпечення 
виконання умов 
купівлі-продажу

Формування 
та зберігання 

товарних запасів

Інформування 
про товари 

через рекламу

Завершення  
обміну товару 

на гроші

Фасування 
та сортування 

асортименту товару

Забезпечення 
належного 

сервісу

Рис. 1. Функції роздрібної торгівлі
Джерело: побудовано за [1].
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На даний момент ринок торгівлі значно змінив-
ся порівняно з попередніми роками, адже на 
ринку з’явилися різноманітні товари різно-

го призначення. Асортимент товару залежить також 
від віку, статі, професії або національності спожива-
ча. Роздрібна торгівля також повинна орієнтуватися 
на територіальне розміщення магазинів і на те, що, 
згідно зі спостереженнями, там продається краще. Усі 
ці фактори змушують операторів роздрібної торгівлі 
контролювати витрати на трансакції, прагнути макси-
мально збільшити кількість покупців, які відвідують 
ці магазини. Також споживачі дуже часто роблять 
спонтанні, незаплановані покупки, тому для операто-
рів торгівлі великого значення набуває прогнозування 
та попереднє замовлення відповідних товарів [3].

Поведінка споживача безпосередньо впливає 
на розвиток роздрібної торгівлі, адже більшість по-
купців наперед обдумують, що будуть купувати. Тому 
роздрібні оператори виставляють якомога більший 
асортимент товару, щоб зацікавити споживачів но-
вими товарами. Крім того, на розвиток роздрібної 
торгівлі активно впливає оренда, наявність якісних 
товарів, інтенсивне збільшення обсягу товарообігу, 
насиченість ринку, розвиток мережевих бізнес-оди-
ниць, присутність на ринку іноземних організацій [4].

За даними Державного комітету статистики, 
оборот роздрібної торгівлі за січень – липень 2021 р. 
склав 780 млрд грн. Обсяг роздрібної торгівлі Украї-
ни зріс за останні 8 років на 435,1 млрд грн. Загалом 

у 2019 і 2020 рр. товарооборот роздрібної торгівлі 
склав 793,5 та 868,3 млрд грн, тому збільшення това-
рообороту підприємств роздрібної торгівлі у 2020 р.  
становить 80,9 млрд грн, що свідчить про значні 
резерви зростання роздрібної торгівлі та про задо-
волення потреб кінцевих споживачів тощо. Роздріб-
ний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі 
за перше півріччя 2021 р. становить 565,9 млрд грн. 
Обсяг торгівлі продовольчими та непродовольчи-
ми товарами у 2020 р. загалом зріс на 435,2 млрд грн 
проти 2013 р. З них продовольчі товари зросли на 
206,3 млрд грн, а непродовольчі – на 228,9 млрд грн. 
У 1 кварталі 2021 р. роздрібний товарооборот продо-
вольчих товарів склав 103,1 млрд грн, у той час як не-
продовольчих – 123,2 млрд грн.

Найвищий темп зростання продовольчих това-
рів припадає на 2020 р. і становить 144,2%, найниж-
чий – на 2017 р. (102,33%). Найвищий темп зростання 
непродовольчих товарів відбувся у 2020 р. (155,66%), 
найнижчий – у 2018 р. (107,23%). Порівняно з 2013 р. 
темпи зростання непродовольчих товарів у 2020 р. 
зросли на 55,8%, а продовольчих – на 44,2%. У серед-
ньому темпи зростання непродовольчих товарів до-
рівнюють 117,6%, продовольчих – 114% (рис. 2).

У 2020 р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 110,67% 
порівняно з 2019 р. і досяг 1210,8 млн грн, у тому 
числі 72,22% припадає на підприємства юридич-

ної форми власності – 874,4 млн грн (рис. 3). 
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Рис. 2. Динаміка обсягів торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами за 2013–2020 рр., млрд грн
Джерело: побудовано за [8].
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Підприємства  юр]идичної
власності, млн грн

ФОП, млн грн

Рис. 3. Структура роздрібної торгівлі підприємств  
за формами власності за 2019–2020 рр., млрд грн

Джерело: побудовано за [8].

Обсяги та структура роздрібного товарооборо-
ту підприємств за організаційно-правовими форма-
ми господарювання наведено в табл. 1.

Динамічні показники показують збільшення 
наявності об’єктів роздрібної торгівлі підприємств з 
2013 р. по 2016 р., але вже у 2017 р. можна спостеріга-
ти різкий спад об’єктів роздрібної торгівлі (порівняно 
з 2016 р., у 2017 р. кількість об’єктів роздрібної тор-

Таблиця 1 

Обсяги та структура роздрібного товарообороту підприємств за організаційно-правовими формами 
господарювання у 2017–2020 рр., млн грн

Форма господарювання
Рік

2017 2018 2019 2020

Приватне підприємство 30,68 34,77 39,42 4,02

Комунальне підприємство 3,77 4,20 3,80 3,88

Іноземне підприємство 3,22 8,42 9,69 9,75

Акціонерне товариство 11,49 9,82 11,39 11,43

Товариство з обмеженою відповідальністю 509,07 586,15 706,76 802,54

Усього 558,25 643,37 771,06 831,62

Джерело: складено за [8].
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Наявність об'єктів роздрібної торгівлі, 
усього, од.

 

Магазини, од. Об'єкти торгівлі напівстаціонарні, од.

2013 2014 2015 2016 2017

Рис. 4. Інфраструктура роздрібної торгівлі, од.
Джерело: побудовано за [8].

гівлі підприємств зменшилася на 482). У тому числі 
з 2014 по 2016 рр. збільшується кількість магазинів –  
на 258 одиниці, але також зменшується їх кількість у 
2017 р. – на 340 одиниць. Кількість напівстаціонар-
них об’єктів з 2013 по 2015 рр. збільшилася на 127 
одиниці, а починаючи з 2016 р. зменшується на 216 
одиниць (рис. 4) [5]. 

Лідером за обсягом роздрібної торгівлі є м. 
Ки їв. Серед регіонів України найперше місце посіла 
Дніпропетровська область, друге – Київська область,  
а третє – Харківська область. Останні місця зайняли 
такі області: Луганська, Чернівецька та Тернопіль-
ська (рис. 5).

   

Урахування платоспроможності споживачів є 
одним із найважливіших принципів і підво-
дить торговельні підприємства до потреб по-

купців, адже здійснення цього принципу залежить 
не стільки від торгівлі, скільки від можливостей 
споживача, а від цього – і дохід роздрібного підпри-
ємства. Проте в більшості українських споживачів 
можливості досить обмежені, адже середня заробітна 
плата не покриває всіх потреб першої необхідності, 
не кажучи вже про предмети розкоші. В Європі си-
туація набагато краще, адже, за даними дослідження 
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237931,7

114215
101322,6

88897,8

Найбільший товарообіг у 2020 р.,
млн грн

Найменший товарообіг у 2020 р.,
млн грн

м. Київ
Дніпропетровська область
Київська область
Харківська область

11334,1

16060,7
17847,5

Луганська область
Чернівецька область
Тернопільська
область

Рис. 5. Області за найбільшим і найменшим товарообігом в Україні, млн грн
Джерело: побудовано за [8].

Purchasing Power Europe, в ЄС у 42-х країнах купі-
вельна спроможність на одну особу складає 13,6 тис. 
євро, при тому що в багатьох країнах, наприклад Ве-
ликій Британії, Німеччині, Австрії, рівень платоспро-
можності вище у 1,5–2 рази. В Україні цей показник 
не перевищує 7% від рівня країн Європи. Загальний 
показник прожиткового мінімум на одну особу із  
1 січня 2021 р. становить 2189 грн; з липня 2021 р. – 
2294 грн, а з 1 грудня 2021 р. — 2393 грн (рис. 6). 

 

У секторі спеціальної торгівлі переважає різно-
манітна диференціація товарів, але її не мож-
на назвати оптимальною. Обсяги роздрібного 

товарообороту підприємств через мережу Інтернет 
спадають із 2017 р. по 2018 р. на 2,9 млрд грн, а по-
чинаючи з 2018 р. обсяги почали стрімко зростати,  
а саме, до 2020 р. зросли на 7,8 (рис. 7). Це свідчить про 
те, що споживачі перейшли на роздрібні Інтернет-
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Особи, що втратили працездатність
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Рис. 6. Прожитковий мінімум в Україні за соціальними та демографічними групами за 2017–2021 рр., грн
Джерело: побудовано за [8].

магазини, які особливо стрімко піднялися у 2020 р.,  
що спричинено пандемію COVID-19.

6,9

4

9,9

11,8

2017

2018

2019

2020

Рис. 7. Обсяги роздрібного товарообороту підприємств 
через мережу Інтернет у 2017–2020 рр., млрд грн

Джерело: побудовано за [8].

Обсяги роздрібного товарообороту підпри-
ємств за допомогою платіжних карток з 2017 по  
2019 рр. стрімко зросли – на 119,9 млн грн, а з почат-
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ку 2019 р. по 2020 р. спали на 24,8 млн грн. Це може 
бути наслідком пандемії COVID-19, адже більшість 
населення в період карантину залишилась без дохо-
дів і була змушена брати кредити. 

Обсяги роздрібного товарообороту підпри-
ємств за договорами банківського кредиту з 
2017 р. по 2019 р. збільшилися на 3,7 млн грн, 

але у 2020 р. упали на 7 млн грн (рис. 8). Це свідчить 
про те, що люди або не хочуть брати кредити через 
те, що не мають можливості його виплати, або спо-
живачі зі сфері IT-технологій, фрілансери тощо на-
віть у період карантину мали достатньо грошей і не 
потребували кредитів. 

Згідно з прогнозом на 2021–2022 рр. продаж не-
продовольчих товарів очікується в розмірі 505,4429 
± 21,31 млрд грн і 539,963 ± 21,31 млрд грн, а продо-
вольчих – 353,5 млрд грн і 385,1 млрд грн відповідно 
(рис. 9). Прогнозується збільшення товарообороту 
підприємств через мережу Інтернет, який має склас-
ти 13,4 ± 1,5 млрд грн (рис. 10).

В Україні є велика кількість роздрібних мереж, 
серед яких можна виділити: «АТБ», «Сільпо», «Metro 
Cash&Carry Україна», «Ашан Україна», «Велика Кише-
ня», «Фора», «Брусничка», «Фуршет», «Novus». Ліде-
рами ринку є роздрібні компанії: торгово-промислова 
група Fozzy Group та «АТБ-Маркет». У результаті про-
веденого SWOT-аналізу торговельної мережі «Сіль-

124,9

13,8

172,1

16,0

244,8

17,5

220,0

10,9

Платіжні картки Банківські кредити

2017 2018 2019 2020

Рис. 8. Обсяги роздрібного товарообороту підприємств за допомогою платіжних карток і за договорами 
банківського кредиту, 2017–2020 рр., млн грн

Джерело: побудовано за [8]. 
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Рис. 9. Прогнозні моделі обсягів продовольчих і непродовольчих товарів на 2021–2022 рр., млрд грн



122

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
ТО

РГ
ІВ

Л
І Т

А 
П

О
СЛ

УГ

БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2021
www.business-inform.net

 

0

5

10

15

2017 2018 2019 2020 2021

Обсяг, 
тис. грн

Рік

Емпіричний прогноз
Обсяги роздрібного товарообороту підприємств через мережу Інтернет

Рис. 10. Прогноз обсягів роздрібного товарообороту через мережу Інтернет на 2021р., млрд грн

по» було виявлено слабкі та сильні сторони, можли-
вості та загрози, що дає змогу надати рекомендації для 
покращення діяльності роздрібної торгівлі, наприклад 
необхідність підвищувати привабливість магазинів не 
тільки завдяки ціновій політики, але й шляхом збіль-
шення культури обслуговування, надання споживачам 
широкого вибору послуг і сервісу (рис. 11). 

Проблеми розвитку роздрібної торгівлі досить 
актуальні в умовах розвинутого ринку покуп-
ців, інакше всі заходи, спрямовані на підви-

щення ефективності діяльності, будуть неефективни-
ми, адже товари не надійдуть до кінцевого споживача 
своєчасно та у відповідне місце. Також однією з про-
блем є орієнтація роздрібної торгівлі тільки на гото-
ву продукцію, при цьому не охоплюється сировинна 
складова торгівлі. Роздрібна торгівля характеризу-

СИЛЬНІ СТОРОНИ

Попит на товари першої необхідності
Доступна ціна на товари 
Наявність власної продукції «Повна чаша» та «Премія»
Вигідне розташування торговельних мереж 
у великих містах
Власний імпорт без посередників

СЛАБКІ СТОРОНИ

Сконцентрованість роздрібних торгових точок 
у великих містах 

Наявність значних обсягів кредиторської 
заборгованості

Залежність від домовленостей 
з постачальниками

МОЖЛИВОСТІ 

Поліпшення рівня конкурентоспроможності 
Збільшення відсотка зайнятості на ринку 
Подальший розвиток торговельної мережі 
у зв’язку зі зростанням доходів 
Розвиток власної торговельної марки

ЗАГРОЗИ

Поява на ринку нових конкурентів – 
як вітчизняних, так й іноземних компаній 

Зниження доходів у цільовій аудиторії
Погіршення платоспроможності населення 

Погіршення фінансових показників 
через збільшення боргу

SWOT-аналіз

Рис. 11. SWOT-аналіз торговельної мережі «Сільпо»

ється також низьким рівнем іноземних інвестицій че-
рез нестабільну політичну ситуацію в країні, низьку 
купівельну спроможність населення, нестачу площ 
для торгівлі тощо. Серед проблем можна виділити 
і неспроможність роздрібних операторів до карди-
нальних змін, високу орендну плату та ненасичений 
торговельною продукцією ринок [6].

На даний момент найважливішим напрямом 
розвитку роздрібної торгівлі стає використання ін-
новаційних технологій, підвищення продуктивності 
праці торгового персоналу та повне задоволення по-
треб населення в сучасних торгових послугах. План 
розвитку надання послуг викликає особливості про-
цесу складання комплексу послуг операторів роз-
дрібної торгівлі та може бути використано як додат-
ковий параметр визначення торгового формату того 
чи іншого підприємства. Перспективами подальших 
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досліджень є дослідження ролі трансформації функ-
цій маркетингу для забезпечення інноваційного роз-
витку операторів роздрібної торгівлі [7].

Диверсифікація діяльності торгового підприєм-
ства та створення власної сервісної інфраструктури 
дозволить підвищити ефективність діяльності торго-
вого підприємства та забезпечити єдиний стандарт 
обслуговування, що привабить споживачів і, відпо-
відно, збільшить доходи, підвищить якість реалізова-
них товарів, що, своєю чергою, допоможе спростити 
процес реалізації та збільшення обсягів товарообігу; 
більший асортимент товарів має зацікавити спожива-
чів і збільшити обсяги торгівлі.

ВИСНОВКИ
Торгівля активно впливає на економіку Украї-

ни, ринкові відносини, конкурентоспроможність 
суб’єктів господарювання та забезпеченість усім не-
обхідним населення та його рівень життя. 

Для розвитку роздрібної торгівлі роздрібним 
операторам необхідно виставляти якомога більший 
асортимент товару, щоб зацікавити споживачів нови-
ми товарами.

Крім того, на розвиток роздрібної торгівлі ак-
тивно впливатиме не занадто завищена оренда, наяв-
ність якісних товарів, інтенсивне збільшення обсягу 
товарообігу, насиченість ринку, розвиток мережевих 
бізнес-одиниць, присутність на ринку іноземних ор-
ганізацій.

Для поліпшення діяльності роздрібної торгів-
лі необхідно також підвищувати привабливість ма-
газинів. Причому не тільки через цінову політику, 
але й шляхом збільшення культури обслуговування, 
надання споживачам широкого вибору послуг. Це 
також сприятиме зростанню значущості сервісної 
політики.                     
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