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Анотація. У статті доведено, що протягом 2015-2017 рр. перше місце за вартістю бренду 

серед вітчизняних рітейрелів займає інтернет-супермаркет “Rozetka.ua”, оскільки компанія є фла-

гманом у роздрібній онлайн-торгівлі. Визначено, що внаслідок діджиталізації рітейл-технологій, 

зокрема відкриття першого магазину без кас і продавців, у європейській роздрібній торгівлі най-

більший потенціал до зростання має компанія “Amazon” (США). За результатами проведеного 

аналізу стану діджиталізації рітейл-технологій у світі в цілому та Україні зокрема, обґрунтовано, 

що людський фактор відіграє значну роль в системі продажу та управління якісними послугами 

у роздрібній торгівлі, тому масових скорочень персоналу найближчим часом не очікується. 
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Abstract. In the retail trade sector, the introduction of innovative retail technologies with the use 

of personal computers, the Internet and smartphones is becoming increasingly important. The relevance 

and practical significance of the research is due to the fact that today, all over the world, and in Ukraine 

as well, there is a gradual saturation of the retail market. In the face of growing competition, retailers are 

forced to introduce new innovative forms of retail technology based on modern information 

technologies. The purpose of the article is to study the state and prospects of retail trade in the context 

of the introduction of innovative retail technologies and further digitalization life of society. The article 

proves that during 2015-2017 the Internet-supermarket “Rozetka.ua” takes the first place among the 

domestic retailers of the brand, as the company is the flagship in the retail online trade. It is substantiated 

that as a result of the digitalization of retail technologies, in particular the opening of the first store 

without cash desks and sellers, “Amazon” (USA) has the largest potential for growth in European retail 

trade. In the retail trade sector all over the world, as well as in Ukraine, the main tendencies were 

determined. Thus, to digitalization of retail technologies, in addition to the traditional purchases of all 

product groups in online stores and through relevant mobile applications in the smartphone, the 

introduction of non-contact payments “GooglePay” and “ApplePay”, virtual reality stores and non-cash 

stores and merchants were added. Raiders that are intensively implementing innovative IT-based 

technologies have the largest potential for growth in Europe, with the American company “Amazon”, 

respectively, in Ukraine – “Rozetka.ua” and “Citrus”. The introduction of digital technologies, which is 

an irreversible step in the development of a modern company, is not yet a destructive factor in the chain 

of communication between the seller and the buyer. 
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Постановка проблеми. У сфері 

роздрібної торгівлі (рітейлу) все  

більшого значення набуває впрова-

дження інноваційних рітейл-технологій 
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з використанням персональних компʼю-

терів, мережі Інтернет і смартфонів. 

Пов’язано це, в першу чергу, із заго-

стренням конкурентної боротьби між 

основними гравцями ринку роздрібної 

торгівлі (рітейлерами). Для того, щоб 

рітейлер мав успіх на ринку роздрібної 

торгівлі, його рітейл-технології повинні 

бути конкурентоспроможними. При 

цьому інновації у роздрібній торгівлі 

мають свою специфіку, тому виникає 

необхідність у дослідженні перспектив 

їх розвитку.  

Актуальність і практична значи-

мість дослідження обумовлена низкою 

причин. По-перше, нині у світі в цілому, 

так і в Україні зокрема, відбувається 

поступове насичення ринку роздрібної 

торгівлі. По-друге, спостерігається 

тенденція випереджаючого зростання 

заробітних плат персоналу, задіяного в 

роздрібній торгівлі, порівняно з купіве-

льною спроможністю споживачів. По-

третє, в умовах зростаючої конкурент-

ної боротьби рітейлери змушені впрова-

джувати нові інноваційні форми рітейл-

технологій, що базуються на сучасних 

IT-технологіях, зокрема сервіси 

безконтактних платежів, каси і магазини 

самообслуговування тощо. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій з проблеми. Зважаючи на 

актуальність, дослідженню проблем 

розвитку роздрібної торгівлі присвячено 

наукові праці таких авторів, як: 

О. М. Данкеєва [1], Е. А. Кузнєцов, 

О. Є. Мазур [2], О. А. Кратт, 

Н. С. Нікітчук [3], М. М. Дорош-Кізим, 

О. О. Дадак, Т. С. Гачек [4] та ін.  

Не зважаючи на повноту проведе-

них досліджень вищезазначеними 

авторами, залишається маловивченим 

питання впливу впровадження сучасних 

інновацій у рітейл-технологіях на 

розвиток роздрібної торгівлі. 

Формулювання цілей досліджен-

ня. Метою статті є дослідження стану і 

перспектив розвитку роздрібної торгівлі 

у контексті впровадження інноваційних 

рітейл-технологій і подальшої диджіта-

лізації життя суспільства. 
Виклад основних результатів та 

їх обґрунтування. Цифрові технології 

стрімко проникають в усі сфери життя, і 

провідні світові компанії з їх допомогою 

по-новому вибудовують бізнес-процеси, 

що піднімає якість обслуговування кліє-

нтів на більш високий рівень. Це – не-

зворотні зміни, і сьогодні у компаній 

просто немає вибору: якщо вони не бу-

дуть оцифровувати свої бізнес-процеси, 

то скоро стануть неконкурентоспромо-

жними. Але як діджіталізація впливає на 

персонал? Чи можливе функціонування 

торгової мерережі без продавців?  

За даними дослідження Pew 

Research Center, у 2016 році 80% амери-

канських споживачів робили покупки в 

мережі Інтернет (22% у 2000 році), з 

яких 51% – за допомогою смартфонів, 

15% – переходячи за посиланнями в со-

ціальних мережах [5]. 

Співвідношення споживачів за час-

тотою здійснення ними онлайн-покупок 

ілюструє рис. 1. 

Таким чином, зважаючи на дані, 

наведені на рис. 1, можна зробити вис-

новок, що кожен восьмий споживач у 

США здійснює онлайн-покупки в ме-

режі Інтернет. При чому обсяг онлайн-

покупок склав 350 млрд дол США, 

близько 10% роздрібних продажів [5]. 

Популярність в Україні інтернет-

продажів підтверджує рейтинг брендів 

рітейрелів (табл. 1). 
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Рис. 1. Структура споживачів США за частотою здійснення  

онлайн-купівель у 2016 році 
Джерело: сформовано за даними, наведеними у [5]. 

 

Таблиця 1 

Рейтинг брендів рітейрелів України в 2015-2017 рр. 

Компанія-рітейлер 
Вартість бренду, млн дол. США Місце в загальному рейтингу 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

“Rozetka.ua” 118,0 157,0 179,0* 16 9 8 

«АТБ» 77,0 102,0 128,0 22 16 14 

«Сільпо» 79,0 84,0 93,0 21 18 19 

«Фора» 56,0 43,0 57,5 29 29 28 

«Цитрус» – – 33,7 – – 37 

«Фокстрот» 37,0 30,0 28,0** 38 37 43 

«ЕКО-маркет» 17,0 20,6 26,0 58 46 45 

«Алло» 10,2 27,5 24,0 78 39 48 

“Novus” 25,0 23,0 22,4 47 42 51 

“Comfy” 38,0 31,0 21,1 37 36 54 

«Велика Кишеня» 40,0 17,5 20,4 35 51 55 

“EVA” – 14,0 16,6 – 57 57 

«Космо» 16,0 – 14,5 60 – 60 

«Мобілочка» 12,2 12,9 14,0 67 60 62 

«Фуршет» 27,0 9,0 13,0 45 72 65 

“Intertop” 8,0 – 6,8 91 – 86 

“Varus” – – 4,8 – – 94 

«Караван» 9,3 5,2 – 82 88 – 

*  – означає, що показник збільшився у 2017 році, порівняно з 2015 роком. 

**  – означає, що показник збменшився у 2017 році, порівняно з 2015 роком. 

Джерело: сформовано за даними, наведеними у [6] 
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37%
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щотижня кілька разів на місяць 1 раз на місяць або рідше ніколи
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З даних, наведених у табл. 1, видно, 

що вартість бренду інтернет-рітейрела 

компанії “Rozetka.ua” у 2017 році скла-

дає 25,5% сумарної вартості всіх брендів 

рітейрелів, що ввійшли до рейтингу, що 

на 11,9% менше, порівняно з 2016 ро-

ком. При цьому сумарна вартість брен-

дів компаній «Цитрус», «Фокстрот», 

“Comfy”, «Алло», які займають значні 

позиції в онлайн-продажах, разом з 

“Rozetka.ua” складає 40,7% сумарної  

вартості всіх брендів вітчизняних рі-

тейрелів, що на 17,8% менше, ніж у 2016 

році.  

Перейдемо до аналізу найбільших 

європейських рітейлерів. Аналізуючи 

найбільших рітейлерів Європи за обся-

гом товарообороту, слід керуватися рей-

тингом британської дослідницької 

групи IGD (табл. 2).

Таблиця 2 

Рейтингування найбільших рітейлерів у Європі за обсягом товарообороту 

Назва  

рітейлера 
Країна 

2017 рік 2022 рік 

Обсяг доходу, 

млрд євро 

Рейтингове 

місце 

Обсяг доходу, 

млрд євро 

Рейтингове 

місце 

Carrefour Франція 77,4 1 88,4 2 

Lidl Німеччина 74,5 2 103,2 1 

Tesco Великобританія 61,4 3 66,4 4 

REWE Group Австрія 56,3 4 62,0 5 

Edeka Німеччина 52,8 5 56,9 7 

Leclerc Франція 50,1 6 58,6 6 

Auchan Франція 47,4 7 50,8 8 

Amazon США 35,3 8 75,7 3 

Aldi Німеччина 33,0 9 41,7 9 

X5 Retail Group Росія 17,9 10 40,7 10 

Джерело: сформовано за даними, наведеними у [7]. 

 

З даних, наведених у табл. 2, видно, 

що до рейтингу найбільших рітейлерів 

Європи за обсягом товарообороту ввій-

шло 3 французьких і 3 німецьких компа-

нії. Проте, згідно прогнозу, через най-

ближчих 5 років найбільшого прогресу 

в рейтингу досягне компанія “Amazon”, 

збільшивши дохід більш як удвічі. При-

чиною цієї динаміки слід вважати розро-

бку та впровадження інноваційних форм 

рітейл-технологій, що базуються на су-

часних IT. 

Сучасними інноваційними рітейл-

технологіями вважаємо: 

- онлайн-шопінг; 

- мобільний шопінг; 

- сервіси безконтактних платежів; 

- магазин у віртуальній реальності; 

- магазин без кас і продавців. 

Серед рітейл-технологій вже тради-

ційними стали онлайн-шопінг (прид-

бання товарів за допопогою персональ-

ного компʼютера через Інтернет, 

діяльність інтернет-магазинів) і мобіль-

ний шопінг (купівля товарів за допопо-

гою смартфону через відповідні дода-

тки), також через посередництво 

смартфонів реалізується сервіс безкон-

тактних платежів, який теж набуває ма-

совості. При цьому найбільш револю-

ційними рітейл-технологіями є магази-

ни у віртуальній реальності та магазини 

без кас і продавців.  

Магазини без продавців і касових 

апаратів уже існують у Скандинавії, Ав-

стралії, Китаї, Японії, Кореї. Піонером у 

цій сфері вважають компанію 

“Amazon”, яка у Сіетлі (США) заснувала 
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магазин без кас і персоналу “Amazon 

Go” площею 1800 м2. На вході покупець 

сканує штрих-код на екрані свого смар-

тфону. Камери фіксують, який товар 

взяв покупець, а який – поставив назад 

на полицю. На виході система сумує всі 

покупки та знімає кошти з акаунту поку-

пця. Потрібно лише завантажити на свій 

смартфон відповідний додаток [8].  

Рітейлер Walmart реалізує проект 

Project Kepler, який передбачає викори-

стання технологій віртуальної реально-

сті. Однією з цілей цього проекту є ство-

рення фізичних магазинів без касирів, 

аналогічно Amazon Go. У Південній Ко-

реї кілька років тому з’явився інтеракти-

вний віртуальний магазин. Весь  

супермаркет обклеєний зображеннями 

різних товарів. Покупець сканує коди 

через смартфон та здійснює віртуальну 

покупку. І поки він їхатиме додому, то-

вари доставлять йому просто під двері. 

В аеропорту Гатвік (Велика Брита-

нія) відкрили Інтерактивний кіоск само-

обслуговування. У Шанхаї (Китай) 

з’явився цілодобовий магазин-автобус, 

який автономно пересувається вули-

цями. Щоб потрапити всередину і ку-

пити товар, необхідно відсканувати QR-

код на дверях. У Китаї ж рітейрел 

«Ашан» планує заснувати декілька со-

тень автономних магазинів “Minute” [9]. 

Після сканування QR-кода з месенджера 

Wechat клієнт заходить у магазин, а ви-

брані продукти автоматично додаються 

в віртуальний візок. Купівля товарів ві-

дбувається після оплати через Wechat 

Pay або AliPay. А в Японії планують, що 

до 2025 року усі магазини працювати-

муть без продавців та касирів [10]. 

Рітейл – одна зі сфер, де діджитал-

технології впроваджуються з найбіль-

шою швидкістю та інтенсивністю, поряд 

з фінансовим сектором та e-commerce. 

Часто задають питання: «Чи не спіткає 

персонал рітейлу доля колег з банківсь-

кої сфери, кількість яких в останні кі-

лька років неухильно скорочується че-

рез впровадження IT-технологій?». А 

можливо, незабаром продавці і зовсім не 

знадобляться, якщо повсюди будуть по-

ширені магазини на зразок “Just Walk 

Out Shopping” без кас і продавців.  

Робити далекосяжні прогнози тут 

недоцільно, але, як показує глобальний 

досвід компанії “JYSK”, апокаліптич-

них скорочень персоналу в роздрібній 

торгівлі в найближчому майбутньому не 

передбачається. Наприклад, у “JYSK” в 

Норвегії два роки тому запровадили  

масштабний діджитал-проект – елект-

ронні цінники. Даний проект охопив 

близько 100 магазинів по всій країні. Те-

пер на товарах в цих магазинах ціна вка-

зана не на папері, а на електронному ди-

сплеї, і одним натисненням кнопки в 

центральному офісі, всі цінники зміню-

ються в усіх магазинах одночасно. Для 

компанії це був справжній прорив, бо 

щотижня магазини змінюють близько 

тисячі цінників під час проведення ак-

цій, де одні товари виходять з акції, 

інші, навпаки, підключаються, і цінники 

постійно коригуються вручну. І якщо в 

Україні це займає близько трьох годин 

робочого часу двох осіб, то в Норвегії – 

частку секунди.  

“JYSK” – це міжнародна торгова 

мережа, де можна придбати товари для 

облаштування всього дому, починаючи 

з дитячих ліжечок та закінчуючи засо-

бами для охорони будинку. 

Коли проект був в процесі реаліза-

ції, звучали прогнози про неминуче ско-

рочення персоналу. Але нічого подіб-

ного не сталося. Жодної людини не 
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скоротили, а всі заощаджені в результаті 

діджитал-проекту кошти були спрямо-

вані на поліпшення якості обслугову-

вання покупців. Тепер кожен покупець 

отримує ще більше уваги, в той же час, 

з’явилася можливість ретельніше ви-

вчати попит споживачів, виявляти їх по-

треби і бажання. 

Незважаючи на те, що в сучасному 

світі все більше людей купують товари 

онлайн, традиційні магазини нікуди не 

зникнуть. Тому що природа людини 

така, що вона часто хоче отримати інфо-

рмацію про бажаний предмет не тільки 

через зоровий канал, але і через дотик, 

нюх, слух. І ще людині хочеться уваги та 

спілкування – звичайного, людського. І 

це бажання теж нікуди не зникне, навіть 

з появою в онлайн-торгівлі ботів, що ви-

глядають і розмовляють, як люди. Тому, 

сучасні рітейлери вже зараз працюють 

саме над поліпшенням комунікації з по-

купцями і над персоніфікованим підхо-

дом до кожного з них. В ідеалі, це озна-

чає, що коли ви прийдете в магазин, 

продавець буде знати вас особисто, які 

покупки ви робили раніше, що вам по-

добається і що можна вам запропону-

вати з нового асортименту. 

Компанія “JYSK” також прагне ро-

звивати такий підхід до покупців у всіх 

магазинах української мережі. І одним із 

значущих кроків в цьому напрямку став 

недавно реалізований діджитал-проект, 

покликаний забезпечити продавців в ма-

газинах “JYSK” великою мобільністю і 

ще більше наблизити їх до покупців. Те-

пер у кожного продавця є корпоратив-

ний смартфон, оснащений спеціальною 

програмою “Task Management System”, 

що допомагає продавцю завжди, де б він 

не знаходився, бути обізнаним про ная-

вність товарів в магазині, на складі або в 

інших магазинах міста, а також бути в 

курсі всіх подій в компанії [11]. 

Якщо керівнику потрібно дати за-

вдання всім співробітникам, то зайшо-

вши в систему одним кліком він ство-

рює завдання, яке миттєво досягає тих 

людей, кому воно призначено. 

Діджіталізація робочих процесів 

дуже природно прижилася в компанії і 

позитивно вплинула на її ефективність. 

Особливо оцінили нововведення люди, 

які вже довго працюють в компанії, і мо-

жуть порівняти, наскільки зручніше за-

раз стало працювати продавцям. І всі 

співробітники розуміють, що вони пра-

цюють в міжнародній компанії, яка за-

безпечує європейський рівень умов 

праці. Освоїти систему і далі працювати 

над своїм професійним розвитком пер-

соналу компанії допомагає інтерактивна 

система навчання “MyLearn”, яка до-

ступна з будь-якого гаджета, в будь-

якому місці, в будь-який час. Система 

настільки проста, що у неї навіть немає 

інструкцій. У кожного співробітника є 

свій акаунт, де позначено, коли і скільки 

курсів навчання йому треба пройти – 

дуже зручно в плані організації свого 

часу. 

Безумовно, важливо, щоб прода-

вець вмів комунікувати з сучасними те-

хнологіями. Середній вік співробітників 

– 28-29 років, тобто це люди, знайомі зі 

смартфонами ще зі школи, тому ніяких 

труднощів з освоєнням нововведеннь у 

них немає. Людям старшого віку потрі-

бно більше уваги і часу на вивчення но-

вих технологій. Але для компанії це має 

менше значення, ніж особисті якості 

співробітника. У пріоритеті – чесність, 

порядність, позитивне ставлення до 

життя і до людей, тому що робота в ма-

газинах дуже динамічна і мультизада-
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чна, потрібно багато спілкуватися з по-

купцями, нести позитивний настрій. 

Тому людина повинна бачити можли-

вість, а не проблему, бути уважною, гну-

чкою, хотіти професійно розвиватися і 

навчатися новому. Тому, якщо таке ба-

жання є, технічним нововведенням лю-

дину завжди можна навчити. Таким чи-

ном, людський фактор відіграє значну 

роль в системі продажу та управління 

якісними послугами в роздрібній торгі-

влі. 

В Україні першими спробами впро-

вадження нових інноваційних форм рі-

тейл-технологій, що базуються на сучас-

них інформаційних технологіях, слід 

відзначити поодинокі каси самообслу-

говування в деяких столичних магази-

нах рітейл-мереж «АТБ», “Novus”, «Ве-

лика кишеня» та «Сільпо». На жаль, 

вітчизняні рітейлери вважають, що в 

Україні відсутня потреба у магазинах 

без кас і продавців. Тому каси самообс-

луговування установлюються насампе-

ред для моніторингу їх доцільності, 

тобто, наскільки покупцям буде зручно 

користуватися ними, і де краще в майбу-

тньому їх відкривати.  

Торговельна мережа супермаркетів 

електроніки «Алло» запустила перший в 

Європі віртуальний магазин. Додаток 

працює на основі технології доповненої 

реальності Apple ARKit. У компанії бу-

дуть поступово розширювати асорти-

мент товару, представленого у віртуаль-

ному магазині. Віртуальний магазин є 

віртуальним простором, в який заходять 

зі смартфона. Всередині можна огля-

нути товари з різних ракурсів, відкрити 

їх, вивчити технічні характеристики, ви-

брати і замовити доставку. Клієнта, який 

приймає рішення про покупку, додаток 

перекидає на сайт для завершення тран-

закції. Віртуальний магазин Алло буде 

доповнювати реальні магазини і пропо-

нувати асортимент, який складно розмі-

стити в звичайних магазинах: на це пот-

рібні десятки тисяч квадратних метрів 

площі. Додаток Allo virtual shop вже є 

власником смартфонів і планшетів 

Apple з IOS 11 версії, найближчим часом 

з’явиться версія і для Android [8]. 

Іншою інноваційною формою рі-

тейл-технологій варто відзначити ма-

сове впровадження сервісів безконтакт-

них платежів “GooglePay” та “ApplePay” 

у рітейл-мережах України. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Підсумовуючи ви-

кладене, варто зазначити, що у сфері ро-

здрібної торгівлі як у світі, так і в 

Україні визначилися основні тенденції. 

По-перше, до діджиталізації рітейл-тех-

нологій, крім традиційних закупівель 

усіх груп товарів у Інтернет-магазинах 

та через відповідні мобільні додатки у 

смартфоні, додалося впровадження сер-

вісів безконтактних платежів Googlepay 

і ApplePay, магазини у віртуальній реа-

льності та магазини без кас і продавців. 

По-друге, рітейрели, які інтенсивно 

впроваджують інноваційні рітейл-тех-

нології, засновані на ІТ, найбільший по-

тенціал до зростання у Європі має аме-

риканська компанії “Amazon”, 

відповідно, в Україні – “Rozetka.ua” та 

«Цитрус». По-третє, впровадження циф-

рових технологій, будучи безповорот-

ним етапом в розвитку сучасної компа-

нії, ще не стає руйнівним фактором у 

ланцюзі зв’язку між продавцем та поку-

пцем.  
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