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господарювання до підвищення ефективності вико-
ристання енергоресурсів, перейняти досвід програм 
будівництва енергоефективних та «пасивних» будин-
ків, удосконалити механізми фінансування захо-
дів з економії енергії та енергетичної модернізації 
споруд, створити системи управління житловими 
будинками, запровадити програми вдосконалення 
технології щодо зниження об’ємів споживання енер-
гії, використати досвід так званих енергопаспортних 
споруд Німеччини.

Для впровадження ефективного енергоменедж-
менту в Україні в першу чергу необхідно еконо-
мити наявні енергоресурси і ефективно ними 
розпоряджатися, стимулювати споживачів до енер-
гозбереження, роз’яснювати населенню, що таке 
енергоефективність та енергозбереження і як жити 
в економ-режимі. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані 
з розробкою заходів щодо адаптації національного 
законодавства України до умов, що мотивують насе-
лення до енергозбереження. 
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство розви-
вається в умовах численних загроз. Так, нерівномір-
ність виробництва та споживання продуктів харчу-
вання, недостатній розвиток сільськогосподарського 
виробництва є передумовами проблем з продоволь-
ством і формують продовольчу небезпеку. І, навпаки, 
продовольча безпека залежить від функціонування 
та розвитку ринків продовольчих товарів та сіль-
ськогосподарської продукції.

Ринки, на яких здійснюється торгівля, забезпе-
чують ефективний розподіл продовольчих товарів, 

а їх розвиток залежить від рівня розвитку вироб-
ничо-комерційних відносин провідних економічних 
суб’єктів, рівня платоспроможності споживачів, 
використання маркетингових підходів тощо.

Негативно на розвиток торгівлі продовольчими 
товарами впливають кризові явища, диспаритет 
інтересів продавців, посередників і споживачів та 
інші чинники.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні 
вітчизняні дослідження О. Азарян, В. Апопія, 
М. Бєлявцева, О. Горбенко, Н. Міценко, А. Саво-
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щенко та ін. присвячені, головним чином, струк-
турним трансформаціям торгівлі, соціально-еконо-
мічним та методологічним проблемам формування 
і розвитку продовольчого та непродовольчого рин-
ків. Водночас у дослідженнях напрямів розвитку 
роздрібної торгівлі недостатньо уваги приділяється 
вивченню форматів роздрібної торгівлі, визначенню 
параметрів, які характеризують роздрібну торгівлю 
продовольчими товарами. 

Мета статті полягає у вивченні теоретичних 
аспектів розвитку роздрібної торгівлі продовольчими 
товарами в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тор-
гівля як галузь народного господарства займає про-
відне місце у системі відтворення, тому що:

по-перше, забезпечує товарний обіг та еквіва-
лентний обміну товарів у формі купівлі-продажу для 
задоволення потреб споживачів – фізичних та юри-
дичних осіб [1];

по-друге, забезпечує підтримку товаровиробників 
та сприяє підвищенню конкурентоспроможності як 
товарів, так і підприємств;

по-третє, формує валовий внутрішній продукт та 
впливає на акумулювання коштів в державному та 
місцевих бюджетах;

по-четверте, підтримує збалансованість виробни-
цтва і споживання на основі співвідношення попиту 
та пропозиції;

по-п’яте, забезпечує населення товарами та послу-
гами і тим самим сприяє підвищенню якості життя.

Функціонування торгівлі як системи забезпечу-
ється раціональною організацією, певними організа-
ційними відносинами, активними діями зі сторони 
економічних суб’єктів [1], які являються важливими 
чинниками розвитку торгівля.

Як правило, рух товарів відбувається на товар-
ному ринку, інфраструктура якого сприяє «взаємодії 
між виробниками і споживачами, попитом і пропози-
цією. Від того, наскільки чітким є цей механізм, зна-
чною мірою залежить ефективність функціонування 
всієї економіки країни» [2].

Розподіл товарів здійснюється в рамках оптової 
та роздрібної торгівлі. Порівняльна характеристика 
двох типів торгівлі наведена у табл. 1.

Додамо, що суб’єкти оптової торгівлі виступають 
посередниками між виробниками і сектором роздріб-
ної торгівлі, а роздрібна торгівля, у свою чергу, є 
останнім етапом процесу розподілу товару та одним 
із найбільш перспективних секторів економіки.

Динамічний розвиток роздрібної торгівлі обумов-
лений її провідною роллю у розвитку споживчого 
ринку та забезпечення обслуговування населення, 
особливо продовольчими товарами.

Варто зазначити, що за сферами застосування 
товари поділяються на товари промислового при-
значення та споживчі товари. Останні призначені 
для особистого користування споживачів і включа-
ють продовольчі (харчові продукти), непродовольчі, 
медичні товари.

Відповідно до поставлених завдань, розглянемо 
продовольчі товари та сучасні способи роздрібної 
торгівлі продовольчими товарами.

Перш за все відмітимо, що продовольчі товари – 
це харчові продукти в натуральному або переробле-
ному вигляді, призначені для вживання людиною в 
якості їжі, питна вода, алкогольна продукція (у тому 
числі пиво), безалкогольні напої, жувальна гумка, а 
також біологічно активні добавки. 

Інформація про дані товари в обов’язковому 
порядку має бути доведена до відома споживачів 
продавцем або виробником продовольчих товарів. Як 
правило, інформація зазначається у технічній доку-
ментації, на етикетках, а також маркуванням або 
іншим способом. 

На відміну від інших товарів потреба в продуктах 
харчування обмежується певними фізіологічними 
нормами. Попит на них зростає до певної межі неза-
лежно від рівня цін та доходів населення. 

Особливістю продовольчих товарів є низька елас-
тичність попиту, оскільки ці товари мають винят-
кове значення і споживачі купують продовольчі 
товари навіть при високому рівні цін і в умовах зни-
ження доходів.

Традиційно для визначення попиту на продо-
вольчі товари використовують показники середнього 
рівня їх споживання на душу населення. Джерелом 
інформації про параметри споживання продоволь-
ства є матеріали Державного комітету статистики 
України про вибіркові обстеження домогосподарств. 

Таким чином, параметри, які характеризують роз-
дрібну торгівлю продовольчими товарами, наступні:

1) обсяги споживання продуктів харчування;
2) обсяги товарної продукції;
3) еластичність попиту на продовольчі товари 

(при цьому доцільно враховувати тільки ту продук-
цію, яка доходить до споживача через стадію реа-
лізації. Частина продуктів харчування, спожитих 
населенням України, виробляється в особистих гос-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика оптової та роздрібної торгівлі

Порівняльні 
характеристики

Оптова торгівля Роздрібна торгівля

Сутність

Перепродаж (продаж без перероблення) нових або ужи-
ваних товарів роздрібним торговцям, підприємствам й 
організаціям або іншим оптовикам, діяльність агентів чи 
посередників з купівлі товарів від імені подібних осіб або 
продажу товарів подібним особам і компаніям

Види економічної діяльності, пов'язані 
із продажем товарів і послуг спожива-
чам для використання ними особисто 
або їхніми родинами

Суб’єкти

Оптові торговці або біржовики, промислові дистриб’ютори 
(підприємства оптової торгівлі, що спеціалізуються на 
продажу промислових товарів), експортери, імпортери, 
закупівельні організації, філії та офіси з продажу; торгові 
посередники і товарні брокери, комісіонери, заготівель-
ники і кооперативні організації, які здійснюють збут сіль-
ськогосподарської продукції, тощо

Магазини, торгові центри, намети, 
кіоски, компанії поштового замов-
лення, вуличні торговці, споживчі 
кооперативи, компанії, що спеціалізу-
ються на організації аукціонів, тощо

Функції

Збирання (компонування), сортування великих партій 
товарів, поділ і перефасування товарів меншими партіями 
(наприклад, фармацевтичних товарів), зберігання, охоло-
дження, доставка й установлення товарів, акції для своїх 
споживачів, дизайн етикеток тощо

Будь-який факт продажу товарів і 
послуг кінцевому споживачеві

Джерело: складено автором на основі [2–5]
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подарствах і не проходить стадію реалізації, а отже, 
не має безпосереднього відношення до ринкової кон-
куренції) [6].

Споживчий ринок України на сучасному етапі 
характеризується різноманіттям, складністю і дина-
мічністю технологій виробництва, багаторазовим 
збільшенням кількості суб’єктів господарювання, 
він насичений величезною кількістю різноманітних 
товарів, асортимент яких постійно і швидко онов-
люється, розширюється, поповнюється і поглиблю-
ється. Така ситуація, без сумніву, є позитивною 
ознакою становлення ринкової економіки країни.

Упродовж останніх десяти років торговельна 
мережа, через яку здійснюється збут продовольчих 
товарів, суттєво змінилася. Наприклад:

1) на зміну універсамам і гастрономам (які забез-
печували 90% роздрібної торгівлі продовольчими 
товарами) прийшли мережеві підприємницькі утво-
рення (супермаркети, торговельні мережі, фінансово-
промислові групи, холдинги, консорціуми тощо);

2) ефективним засобом реалізації продовольчих 
товарів є мережна форма організації, яка має стра-
тегічну мету, єдиний центр та принципи управління, 
спільну ресурсну базу, використовує передові техно-
логії [7, с. 218].

Нині торговельними мережами називають 
об’єднання бізнес-одиниць, які:

по-перше, здійснюють торгівлю товарами (пере-
важно продовольчими та товарами першої необхід-
ності);

по-друге, розміщені у різних населених пунктах 
(районах міст), але мають єдиний центр управління;

по-третє, бізнес-одиниці мають єдину назву, 
спільну ресурсну базу, асортиментну і цінову полі-
тику тощо.

Як зазначають експерти, роздрібний ринок Укра-
їни загалом і в напрямку продуктової торгівлі має 
стрімкий розвиток як за кількістю торгових мереж, 
так і за форматами торгівлі.

Як зазначає О.В. Горбенко, дослідження з питань 
привабливості певних форматів магазинів для спо-
живачів є необ’єктивними, тому що розглядаються 
як об'єкти нерухомості. І досі існує плутанина від-
носно ознак класифікації форматів. Це, відповідно, 
не дає змогу отримати чіткі дані про роздрібний 
ринок України і сформувати уявлення щодо потенці-
алу його розвитку [8, с. 60].

Науковець пропонує власні погляди на класифі-
кацію форматів роздрібної торгівлі і включає до неї: 
гіпермаркети, супермаркети, економні супермар-

Таблиця 2
Основні формати роздрібної торгівлі

Автор Сутність та види Авторський коментар

Національне бюро 
досліджень (NRB)

Типи роздрібних торговельних підприємств: роздрібна мережа аеро-
портів, автомаркет, окружний торговельний центр, центр торгівлі 
товарами повсякденного попиту, центр торгівлі товарами за зниже-
ними цінами (дискаунт), спеціалізований центр торгівлі товарами від 
виробника, фестивальний/розважальний центр, торговельний центр 
«Все для домівки», «лайфстайл» центр, багатофункціональні комп-
лекси, мікрорайонний центр, центр торгівлі зі знижками, «пауер»-
центр, регіональний центр, «стрип»-центр, суперрегіональний центр, 
тематичний/спеціалізований центр, ексклюзивний центр/центр висо-
кої моди [9, с. 45–46]

Ураховано такі ознаки: 
спеціалізація, місце роз-
ташування, рівень цін. Не 
враховано такі ознаки:
розмір торговельної площі; 
кількість асортиментних 
позицій

Міжнародна рада 
торговельних 
центрів (ICSC)

Виділяють декілька типів торговельних центрів відповідно до таких 
класифікаційних ознак, як місце розташування та асортимент. Типи: 
регіональний центр, суперрегіональний центр, мікрорайонний центр, 
окружний торговельний центр, «лайфстайл»-центр, «пауер»-центр, тема-
тичний/фестивальний центр, фірмовий торговельний центр [9, с. 45]

Класифікація не враховує 
таких ознак, як розмір 
торговельної площі та 
спеціалізацію роздрібних 
підприємств

М. Леві, 
Б. Вейтць

Різновиди роздрібних торговельних підприємств: звичайні супер-
маркети, супермагазини та суперцентри, оптові супермаркети, оптові 
супермаркети з обмеженим набором, склади з повним набором, неве-
ликі магазини, роздрібні магазини загального профілю, універмаги, 
магазини низьких цін, спеціалізовані магазини, «фахівці в категорії», 
центри господарчих товарів, оптові клуби, магазини, спеціалізовані 
за зниженими цінами, фірмові магазини, магазини, спеціалізовані на 
розпродажу, магазини «однієї ціни», демонстраційні зали

Немає чітких ознак класи-
фікації

Р. Варлі, 
М. Рафік

Найбільш типові формати роздрібної торгівлі: універсальні магазини, 
багатопрофільні магазини, спеціалізовані магазини, «вбивці катего-
рій», «чергові» магазини, супермаркети, суперстори, гіпермаркети, 
оптові клуби, магазини, які торгують за каталогами, магазини-диска-
унтери, заводські магазини, благодійні магазини [10, с. 45–54]

Класифікація має обме-
жене використання, тому 
що не є репрезентативною 
для більшості країн

Д. Гілберт Типи: супермаркети, компактні супермаркети, невеликі магазини, 
експрес-магазини (при АЗС) [11, с. 365]

Не враховано специфіку 
окремих типів

A. Савощенко

Форми роздрібної торгівлі за такими ознаками: за місцем виконання, 
за методами обслуговування, за правом власності на товар, що прода-
ється, за формою розрахунків 
[12, с. 189]

Класифікація є малоінфор-
мативною

B. Апопій

Поділ за місцем розташування, товарною спеціалізацією, розміром 
торговельної площі, характером процесу обслуговування, номенкла-
турою послуг, типовим набором торгово-технологічного устаткування, 
формами продажу товарів [13, с. 306]

Ураховано організаційні 
та технологічні ознаки

О. Кононова, 
Є. Микитенко, 
М. Копиленко

Аптека, бар/кафе, кіоск, магазин самообслуговування, нічний клуб, 
павільйон, перукарня/салон краси, продуктовий магазин, ресторан, 
універмаг, універсам [14, с. 49] 

У переліку є різнорідні 
типи, які відносять зазви-
чай до закладів ресторан-
ного господарства (бар/
кафе, нічний клуб, рес-
торан), а також заклади 
сфери послуг перукарня/
салон краси)

Джерело: складено автором
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кети, склад-клуби, класичні супермаркети, магазини 
біля дому, продовольчі відділи, гастрономи, ціло-
добові магазини, магазини при АЗС, діскаунтери, 
аптеки, магазини засобів гігієни та косметики, мага-
зини алкогольної продукції, винні бутіки та паби, 
булочні, кондитерські магазини, магазини здорової 
їжі, магазини замороженої продукції, кіоски, тор-
гові автомати, автолавки, комбіновані продовольчі та 
аптечні магазини, будівельні магазини, універсами, 
Cash & Carry, оптові продажі з доставкою, продук-
тові послуги, товари для дітей, магазини побутової 
техніки та електроніки [8, с. 60–61]. Підходи щодо 
визначення форматів роздрібної торгівлі наведено у 
табл. 2.

Висновки. Розглянувши підходи до визначення 
основних форматів роздрібної торгівлі, зазначимо, 
що в основному види закладів роздрібної торгівлі 
виділяють з урахуванням їх місця розташування, 
товарної спеціалізації, розміру торговельної площі, 
залежно від характеру обслуговування та форми про-
дажу товарів, кількості ексклюзивних товарів, рівня 
цін, сегменту споживачів.
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The article investigates the formation and development of economic competition in the domestic market lactose dairy products. The 
influence of European integration processes in terms of consolidation agents market by consolidating manufacturing enterprises. Author 
determined priority directions of development and ways to improve market producers lactose dairy products.
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Постановка проблеми. Трансформаційні перетво-
рення національної економіки України у площині 
інтеграції до Європейського Союзу відкривають нові 

можливості для виходу вітчизняної безлактозної 
молочної продукції на глобальний агропромисло-
вий ринок. Разом із тим в умовах функціонування 


