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Theoretical models and results of empirical research show that the main 
strategic factors of long-term economic growth are innovations and their 
determining factors. In turn, economic growth on an innovation basis requires 
the creation of appropriate institutional structures, which are united by the 
concept of national innovation systems. The efficiency of national innovation 
systems is assessed and its impact on the level of economic development of 
European countries is revealed. The efficiency of the national innovation system 
of Ukraine is very low, amounting to 35.4% of the European average. For 
Ukraine, there is a connection: low efficiency of the national innovation system 
→ low level of innovation activity → low level of GDP per capita. Not a high level 
of economic development, in turn, impairs the efficiency of the national 
innovation system, there is a "trap" of inefficiency. This requires the formation 
and implementation of a scientifically sound set of measures at the state level 
to get out of the "trap". 

Such measures include the following recommendations: establish the 
indicator of knowledge intensity of GDP as the most important macro indicators 
of strategic economic development, recognize the financing of science as the 
most important priority of financing policy; stimulate private investment in 
research and innovation, expand initiatives such as the formation of venture 
funds to increase private investment and long-term capital; create a reliable 
national regulatory framework; simplify state aid rules in the field of science and 
innovation, especially for small businesses, use common evaluation standards 
for research and innovation projects; recognize the key role of higher education 
in providing promising skills and competencies for the successful 
implementation of innovations, stimulate research in universities; support 
innovation cooperation. 

Keywords: economic growth; innovations; innovative activity; national 
innovation systems; total innovation index. 
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випереджаюче зростання частки онлайн-продажів та, як результат, розви-
ток концепції new retail, що об’єднує онлайн-, офлайн-комунікацію з клієн-
том, логістику та систему обслуговування; використання технологій допов-
неної і віртуальної реальності, штучного інтелекту, роботів та дронів і, як 
наслідок, зміна досвіду споживача, спрощення процесу вибору продукту та 
комунікації з брендом, економія часу клієнта; стирання меж між традицій-
ними онлайн- та офлайн-рітейлерами, оптовими та роздрібними компані-
ями; відкриття нових каналів збуту, таких як торгівля через соціальні ме-
режі та маркетплейси. У статті наведено статистичні дані, які 
підтверджують тенденції та стають підґрунтям для формування інновацій-
ної політики підприємств, в т.ч. перераховані фактори, які впливають на 
інноваційну активність рітейлерів України. 

 
Ключові слова: інновації; рітейл; new retail; досвід споживача; іннова-

ційні технології в рітейлі. 

 
Вступ. Дослідження останніх двох десятиліть визначають роздрібну торгівлю 

як одну з найдинамічніших галузей економіки, що є драйвером її зростання, за-
порукою стабільності національного ринку, деактиватором загроз та ризиків еко-
номічній безпеці країн. Локомотивами розвитку сфери є мережеві рітейлери: ви-
сока концентрація торговельного капіталу посилює їх ринкові позиції, вони 
отримують набагато більше переваг та інвестицій у порівнянні з локальними оди-
ничними рітейлерами. 

Сучасний високоефективний та розвинений мережевий рітейл, акумулюючи 
синергію від результатів підприємницької діяльності, виконує, окрім економіч-
них, безсумнівно, цілу низку соціальних функцій: по перше, диктує стандарти 
якості продукції й бере на себе роль «контролюючого органу»; по-друге, як час-
тина національного механізму життєзабезпечення, запобігає виникненню нега-
тивних тенденцій, реальних чи потенційних загроз суспільним інтересам та люд-
ству в цілому; по-третє, спонукає виробників до максимального врахування 
запитів та попиту суспільства, а також, слугує «точкою запуску» соціально-від-
повідальним проектам та заходам соціальної політики [4]. 

При цьому саме роздрібна торгівля стає епіцентром розвитку та впровадження 
торговельних інновацій, апробації технологічних та нетехнологічних наробок на 
практиці. Саме завдяки своєму динаміці та концентрації фінансових ресурсів, рі-
тейл змінює своє обличчя з кожним роком у напрямках роботи з досвідом спо-
живача, його звичками, підвищення ефективності роботи роздрібної мережі. 

Постановка завдання. Враховуючи високий потенціал сфери роздрібної то-
ргівлі та її вплив на економіку в цілому, вкрай важливо визначити, що ж саме 
допомагає рітейлерам витримувати неабияку конкуренцію, завойовувати свою 
аудиторію, оптимізувати бізнес-процеси з огляду як на явні, так і на латентні 
запити суспільства.  

Мета статті полягає у висвітленні основних тенденцій щодо розвитку сфери 
рітейлу та впровадження інновацій, порівнянні тенденцій у сфері рітейлу в Ук-
раїні та інших країнах. 
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Методи дослідження: аналіз статистичних даних використано при оцінці те-
мпів зростання роздрібного товарообороту, для міжкраїнних та міжрегіональ-
них порівнянь; метод індукції застосовано в ході систематизації тенденцій в ро-
здрібній торгівлі. 

Результати. Відтак, за останні роки спостерігається зростаюча динаміка то-
варообороту в роздрібній торгівлі, в Україні даний показник перевищує темп 
росту оптової торгівлі, що свідчить про кволість, по-перше, виробничої сфери 
економіки та незадовільний стан інвестицій у промисловість. На фоні стагнації 
промислового виробництва у більшості галузей, роздрібна торгівля демонструє 
приголомшливі результати. 

Так, за даними Державної служби статистики на період січня-жовтня 2019 
року, темп росту ВВП у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 
склав 4,2%, натомість, темп росту роздрібного товарообігу сягнув 10,2% [1]. 

Значення роздрібної торгівлі для економіки України стає більш вагомим: це 
підтверджує зростання одного з ключових показників ефективності розвитку 
торгівлі – роздрібного товарообігу, який у порівнянні зі зростанням ВВП країни 
демонструє більш високі темпи росту у період з 2016 до 2018 року (табл.1). 

 

Таблиця 1  

ДИНАМІКА ВВП У ФАКТИЧНИХ ЦІНАХ ТА ЗРОСТАННЯ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБІГУ,  
2014-2018 РР.   

Рік Номінальний ВВП 

(у фактичних 

цінах), млн.грн 

Темп зростання 

ВВП у фактичних 

цінах у % до 

попереднього року 

 

Роздрібний 

товарообіг у 

фактичних цінах, 

млн.грн 

Темп зростання 

роздрібного 

товарообігу у % до 

попереднього року 

2014 1566728 -6,6 901923,7 -8,9 

2015 1979458 -9,8 1018778,2 -20,7 

2016 2383182 2,4 1175319,2 4,3 

2017 2982920 2,5 815344,3 6,5 

2018 3558706 3,3 930629,2 6,2 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [1]. 

 
Проте, варто зазначити, що показник роздрібного товарообігу в Україні слід 

окремо порівнювати у проміжках 2014-2016 та 2017-2018 років. Справа в тому, 
що Держкомстат України з 2017 року змінив методику розрахунку даного пока-
зника: якщо у попередні роки до розрахунку брались всі підприємства, які мають 
КВЕД “роздрібна торгівля”, то починаючи з 2017 року до розрахунку беруться 
лише ті компанії, для яких роздрібна торгівля є основним видом діяльності, що 
скорочує кількість обстежених підприємств.  

Навіть прийнявши до уваги зміни в методиці, можна спостерігати двократне 
перевищення темпів росту роздрібного товарообігу в порівнянні з ростом ВВП. 
З наведеної статистики стає зрозумілим, що рітейл небезпідставно вважають 
драйвером зростання економіки України. 
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Щоб з’ясувати, наскільки вітчизняний тренд відповідає загальносвітовому, 
звернемось до статистики (рис.1). Аналізуючи світові тенденції в рітейлі на ос-
нові статистичних даних (джерело: New Retail Federation [7]), можемо дійти ви-
сновку, що темп росту роздрібної торгівлі в Україні в 2018 році на 0,5 пунктів 
перевищив аналогічний світовий показник. Хоча перевищення і не велике, однак 
воно досягнуте за рахунок експансії іноземних інвесторів та світових брендів, які 
позитивно оцінюють і місткість, і динаміку українського ринку рітейлу. Підтве-
рдженням цього факту є вихід у 2019 році на український ринок світового бренду 
спортивного одягу та знаряддя Decathlon, а також одного з найбільших fashion-
рітейлерів світу H&M й очікуване в 2020 році відкриття першого магазину швед-
ського меблевого рітейлера IKEA. 

 

 

Рисунок 1. Динаміка світового роздрібного товарообігу, 2013-2019 рр, трлн. дол. США 

Джерело: складено за даними New Retail Federation [7]. 
 
Аналізуючи динаміку розвитку роздрібної торгівлі на теренах України, слід 

зауважити, що регіональна структура роздрібного товарообороту має деякі ви-
кривлення, що у кінцевому випадку впливає в т.ч. і на географію тестування та 
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впровадження інновацій рітейлерами. Відтак, частка роздрібної торгівлі в м.Ки-
єві та області дорівнює 31,4%, наступним регіоном за обсягом роздрібного това-
рообороту є Дніпропетровська область, яка має результат втричі нижчий – 9,9% 
(рис.2). Орієнтуючись на найбільші за об’ємами товарообороту регіони, рі-
тейлери намагаються тестувати та започатковувати нові формати торгівлі, інно-
ваційні сервіси та пропозиції здебільшого саме в Одеській, Дніпропетровській та 
Київській областях. 

 

0-1,9% 

2-7,9% 

>8% Одеська, Дніпропетровська, Київська області 

Івано-Франківська, Житомирська, Херсонська, 

Миколаївська, Вінницька, Полтавська, Донецька, 

Запорізька, Львівська, Харківська області 

 

Луганьска, Чернівецька, Тернопільська, Волинська, 

Рівненська, Чернігівська, Сумська, Хмельницька, 

Кіровоградська, Закарпатська, Черкаська області 

 

 

Рисунок 2. Регіональна структура роздрібного товарообороту в Україні, 2019 р. 

Джерело: складено на основі [1]. 
 
З огляду на наведену статистику, як світу, так і України, стає зрозумілим, що 

сфера рітейлу зростає динамічно, а отже є інвестиційно привабливою з точки 
зору впровадження інноваційних рішень. Такі рішення передбачають 
використання новітніх digital технологій та сучасної робототехніки, організацію 
маркетплейсів та нові підходи до просування продукції, технології 
трансформації реальності та штучний інтелект тощо. За результатами аналізу, 
тенденції в роздрібній торгівлі систематизовано в дві групи: ті, що пов’язані зі 
зміною споживацької поведінки та досвіду споживача, та ті, що полягають у зміні 
самої бізнес-моделі рітейлера (рис. 3). 

Вищеозначені тенденції щодо впровадження інновацій сукупно призвели до 
тектонічних змін в сфері роздрібної торгівлі, до народження нової галузі – new 
retail – яку лише з певними застереженнями можна порівнювати з торгівлею до 
настання ери digital-технологій.  
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1. NEW Retail, Online рітейл 

Нова еко-система рітейлу, де між онлайн- та офлайн-продажами немає 

меж, навпаки, споживач комбінує офлайн та онлайн переваги як в 

фізичних магазинах, так і в інтернеті 

4. Технології трансформації реальності, штучний інтелект 

AR, VR – технології доповненої та віртуальної реальності, які повністю 

змінюють споживацький досвід та підходи до вибору товару. Штучний 

інтелект допомагає прогнозувати асортимент, локально змінювати ціни в 

залежності від попиту, персоналізувати пропозиції щодо товарів, гео-

прогнозувати відкриття магазинів 

3. Вихід онлайн рітейлерів в офлайн та сферу послуг, оптових 

продавців в рітейл 

Розвинені інтернет-магазини розуміють важливість фізичного контакту 

споживача з товаром, брендом, тому виходять офлайн. Традиційні оптові 

компанії не обмежуть свої канали продажів та переходять в рітейл. 

5. Магазини без кас, продавців та безконтактні платежі 

Технологія Scan&Go за останні 2 роки заполонила найрозвиненіші ринки, 

з її допомогою споживач сканує товар на свій смартфон, додає у кошик та 

оплачує безконтактно. Касири та консультанти більше не потрібні. 

2. Шоппінг в соціальних мережах, маркетплейси 

Рітейлери тепер не обмежують свої канали продажів, активно розвивають 

шопінг через соц.мережі, розміщують свої товари на маркетплейсах, 

навіть якщо мають свій власний інтернет-магазин 

6. Роботи, дрони 

Роботи все більше долучаються до роботи на складах рітейлерів, 

консультування покупців щодо ціни, характеристик товару, навігації, а 

доставка дронами – пріоритетний напрямок реорганізації звичайних 

кур’єрських служб 

7. Нові підходи до реклами та просування продукції 

Традиційний маркетинг в сучасних реаліях вже не працює, компанії 

спрямовують бюджети на встановлення тісного, дружнього зв’язку з 

клієнтом, рітейлери у своїй комунікації все більше використовують гумор, 

піклуються про клієнта, створюють вау-ефект при відвідуванні магазину та 
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Рисунок 3. Світові тенденції впровадження інновацій  

в сфері роздрібної торгівлі 

 
Джерело: розробка авторів на основі [3, 4, 5, 6]. 
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Поняття new retail вперше було охарактеризоване Джеком Ма, засновником 
китайської корпорації Alibaba Group. Дане поняття являє побудоване навколо 
омніканальної стратегії, коли інтернет-магазин компанії направляє споживача в 
фізичний магазин і навпаки: new retail об’єднує ці два канали, а також доставку, 
сервіси оплати та зв’язку з клієнтом в єдину систему. Тобто, завітавши в 
фізичний магазин споживач, наприклад, може відсканувати вибраний товар з 
полиці, додати в кошик інтернет-магазина, оплатили онлайн та замовити 
доставку додому [5]. Проте, підходи new retail не обмежуються вищезазначеним 
прикладом: головна мета цієї стратегії – запропонувати споживачу якомога 
більше варіантів взаємодії з брендом, зважаючи на стрімке зростання продажів 
через інтернет у комбінації з прагненням людини отримати досвід та нові емоції 
від взаємодії з товаром офлайн. 

Як було зазначено, серед основних напрямків розвитку рітейлу у всьому світі 
можна виділити один найбільш вагомий та помітний тренд, який на даний 
момент чинить свій вплив практично на кожного рітейлера – це зростання частки 
онлайн-продаж. Як результат, необхідність бути присутнім онлайн всім 
роздрібним гравцям, навіть тим, які досі були традиційними офлайн-
рітейлерами. Підтвердженням даного факту є динаміка росту частки онлайн-
продаж у загальному об’ємі роздрібних продаж на риках провідних країн світу. 
Співставну динаміку можна спостерігати і на українському ринку (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Онлайн-продажі в загальному об’ємі продажів в європейських країнах і 
США у 2014 та 2018рр, %  

Джерело: складено на основі "Global Retail Trends and Innovations 2019", Pragma 
Consulting. Ebeloft Group [4]. 
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Незважаючи на те, що частка e-commerce навіть на риках провідних країнах 

світу на сьогодні не перевищує 17%, показовим є те, що темп росту сегменту 
онлайн-продаж складає середньому 25% на рік. При тому що, як стверджують 
аналітики [4], загальний темп росту рітейлу за останні роки не перевищував 5%. 
Для більшості аналізованих країн частка продаж онлайн за чотири роки зросла 
на майже на 100%. Таким чином, ми бачимо поступову зміну моделі покупок 
кінцевим споживачем та перетікання значної частки офлайн-продажів у 
площину онлайн. 

Україна, в порівнянні з провідними європейськими країнами та США, ще 
має досить низьку частку онлайн-продажів, проте не відстає від них за 
показником темпу росту e-commerce сектору. Аналітики холдингу EVO 
(Prom.ua, Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.ua, Shafa.ua, 
IZI.ua,) прогнозують, що за результатами 2019 року об’єм онлайн-продажів в 
Україні в порівнянні з 2018 роком становитиме не менше 25% [10]. 

Слід зазначити, що окрім традиційної торгівлі через інтернет-магазини, у 
загальну частку e-commerce сектору слід включати інноваційні моделі продажів 
онлайн, як то: 

1. Торгівля через соціальні мережі (Facebook, Instagram, Pinterest, Telegram 
та ін.) 

2. Торгівля через маркет-плейси 
3. Торгівля через додатки та ін. 
Провідні рітейлери світу та України наразі намагаються використовувати всі 

чи більшість вищезгаданих інструментів для побудови власної екосистеми 
продажів навколо покупця. Створення такої екосистеми передбачає головну 
мету – бути завжди “на зв’язку” з клієнтом, найкращим чином інформувати 
його про продукт та забезпечити найбільш швидкий спосіб здійснення покупки 
за допомогою будь-якого каналу, який обере споживач. Відповідно, клієнт 
може отримати повідомлення в мессенджері щодо певної акції, ознайомитись з 
акційним асортиментом в інтернет-магазині, зайти в соціальні мережі бренду 
та поставити уточнюючі питання про товар і замовити його безпосередньо 
через соціальну мережу. 

Проте, існує і зворотній тренд щодо напрямків розвитку онлайн-рітейлерів. 
Відтак, компанії, які починали діяльність з суто інтернет-продаж, намагаються 
розширити свою фізичну присутність, відкриваючи офлайн-магазини – на 
відміну від традиційних офлайн-рітейлерів, які намагаються оптимізувати та 
скорочувати свої торгові точки, що приносять незадовільні фінансові 
результати (Wallmart, Macy’s, Home Depot, Auchan та ін.). Так, експерти 
американського ринку прогнозують відкриття більш як 850 фізичних магазинів 
онлайн-рітейлерів [4]. В реаліях українського рітейлу відбуваються аналогічні 
зміни: свідченням є офлайн-діяльність таких онлайн-рітейлерів як Rozetka, 
Stylus, F.ua. Таким-чином, e-commerce гравці намагаються максимально 
відповідати будь-яким потребам клієнтів і дають можливість робити покупки 
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за тією моделлю, яка в даний проміжок часу найбільш комфортна для 
конкретного споживача. 

Згідно зі звітом NRF (National Retail Federation) [6] за 2019 рік для сектору 
світової роздрібної торгівлі визначено низку тенденцій, які характеризують 
ситуацію на даному ринку: 

а) інвестування роздрібних компаній у сферу послуг;  
б) презентація роздрібних компаній у ролі маркетологів світового рівня, 

посилена увага у напрямку персоналізованої комунікації з клієнтом;  
в) багатоканальна інтеграція, онлайн, офлайн, сервісів доставки та оплати;  
г) посилена увага до системи торговельного обслуговування покупців та ін. 
Відмінності між великими оптовими торговельними компаніями й великими 

роздрібними компаніями все більше стираються. Сьогодні багато компаній, що 
займаються роздрібною торгівлею, мають у своєму складі такі види 
торговельних підприємств, як клуби оптовиків і супермаркети, що виконують 
функції оптової торгівлі. Своєю чергою, і великі оптові підприємства 
займаються роздрібно-торговельною діяльністю. Так, SuperValu і Flemming, що 
давно відомі як фірми з оптової торгівлі продовольчими товарами, на сьогодні 
вже мають власні підприємства роздрібної торгівлі. 

Одним із яскравих прикладів стирання меж у напрямках діяльності, які 
вважаються традиційними для рітейлера та якими до останніх років рітейлери 
не займались, є створення фудзон та зон відпочинку. Це прогресивне рішення 
почало набирати обертів у 2015 році. І якщо банки та fashion-рітейлери поки що 
обмежуються відкриттям кав’ярень на своїх майданчиках, то продуктові 
рітейлери пішли значно далі.  

Абсолютним лідером у впровадженні даної інновації є українська мережа 
супермаркетів «Сільпо». Так, наприклад, концепція «Сільпо», який відкрили у 
2015 році в ТРЦ «Gulliver», передбачала, що у центрі торгової зали із площею 
4500 м² розміщена фуд-зона з відкритою кухнею «Страви світу». Тут 
представленні: німецька, грузинська, узбецька, середземноморська, японська, 
китайська та українська кухні. Також, тут розташовано кафе з десертами, 
солодощами ручної роботи та шоколадним фонтаном, у який можна 
занурювати зефір та фрукти. Для відвідувачів у торговому залі розміщено 160 
посадочних місць, тому фуд-зони зможуть скласти серйозну конкуренцію 
традиційному громадському харчуванню. Ротація фуд-зони дозволила 
підвищити відвідуваність споживачів, досягти більшої конкурентної стійкості, 
а отже, і прибутковості даної мережі магазинів [8]. 

Одним з найбільш вагомих інноваційних трендів в діяльності світових 
рітейлерів є використання нових технологій, можливостей штучного інтелекту 
та роботів у своїй діяльності. Підтвердження таких фактів надає Національна 
федерація роздрібної торгівлі США (NRF: National Retail Federation), що являє 
собою найбільшу торгову асоціацію у світі, спостерігає та аналізує останні 
тенденції щодо інновацій в роздрібній торгівлі. Цікаву статистику відображає 
дослідження NRF кінця 2019 року щодо обізнаності споживачів з основних 
нововведень у сфері рітейлу, а також, бажання спробувати такі нововведення 
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(рис. 5). Таким чином, більшість споживачів схильні пробувати нові технології 
в рітейлі. Більше того, в середньому понад 80% з тих, хто вже спробував нові 
технології, бажають повторити цей досвід [6]. З огляду на дане дослідження, 
можна дійти висновку, що споживач має латентний, проте суттєвий попит на 
інновації від підприємств сфери рітейлу, особливо у напрямках споживацького 
досвіду, економії часу на пошук та вибір потрібного товару, допомоги у виборі 
продукту з використанням технологій доповненої реальності та штучного 
інтелекту. Саме тому більшість рітейлерів-лідерів, особливо у розвинених 
країнах світу, вкладають чималі кошти задля розробки та впровадження 
найновітніших технологій. 

 
Рисунок 5. Споживацька обізнаність та інтерес  

до нових технологій в рітейлі, 2019 р. 

Джерело: адаптовано авторами на основі [6] 

 

Слід зазначити, що розглядаючи питання впровадження інновацій у сфері 

торгівлі в Україні, важливо враховувати деякі особливості: розробка інновацій 

в торгівельній діяльності підприємств на вітчизняному ринку в більшій мірі не 
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пов’язана з появою нового або вдосконаленням існуючого товару чи технології 

за допомогою НДДКР. Натомість, інновації з’являються як результат 

конкурентного аналізу й (або) бенчмаркінга. Це, з однієї точки зору, відповідає 

визначенню поняття “інновації” у вигляді нового продукту саме для 

конкретного підприємства, з іншого боку – відсутні ознаки інтелектуального 

творчого процесу у момент розробки нового продукту або впровадження 

технологічних інновацій в торговельній діяльності. Такі тенденції в 

інноваційній діяльності вітчизняних підприємств мають риси однієї з відомих 

конкурентних маркетингових стратегій, які охарактеризував Ф.Котлер, – 

“наслідування лідера”, і лідером у даному випадку стають іноземні компанії, 

спроможні інвестувати значні кошти в НДДКР та закупівлю технологій [9]. 

Звісно, першими, хто отримує надприбутки в нашій країні завдяки 

впровадженню інноваційних продуктів стають дочірні компанії світових 

лідерів у тій чи іншій сферах торгівлі. 

Підтвердженням переважно нетехнологічного характеру інновацій є 

результати проведеного у 2019 році обстеження інноваційної активності 

підприємств торгівлі за період 2016-2018рр, що здійснювалось за міжнародною 

методологією CIS. Отже, згідно з проведеним нами аналізом на основі 

відповідного обстеження (табл. 2) на торговельних підприємствах превалюють 

нововведення, пов’язані з розробкою нових інструментів торгово-

технологічного процесу або маркетингу, переважна більшість підприємств, а 

саме, 25,5% – з нетехнологічними, тобто маркетинговими, процесними, 

товарними або асортиментними, управлінськими інноваціями. Натомість, на 

підприємства з технологічними інноваціями припадає лише 4,6% із загальної 

кількості обстежених підприємств. 

Таблиця 2 
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ЗА ПЕРІОД 2016-2018РР, 

ПОРІВНЯННЯ З 2012-2014РР (ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ CIS) 

Активність 

Обстежені підприємства 

2016-2018рр 2012-2014 

загалом торговельні під-ва 

кіль-

кість, 

од. 

час-

тка, % 

кіль-

кість, 

од. 

час-

тка, % 

кіль-

кість, 

од. 

час-

тка, % 

Інноваційно активні 8 173 28,1 2 174 30,1 1 512 16,1 

підприємства з технологічними 

інноваціями, 

з них з: 

2 937 10,1 332 4,6 376 4,0 

продуктовими інноваціями 765 2,6 79 1,1 28 0,3 

процесовими інноваціями 1 038 3,6 146 2,0 197 2,1 

продуктовими та процесо-

вими інноваціями 

1 134 3,9 107 1,5 84 1,6 
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Закінчення табл. 2 

Активність 

Обстежені підприємства 

2016-2018рр 2012-2014 

загалом торговельні під-ва 

кіль-

кість, 

од. 

час-

тка, % 

кіль-

кість, 

од. 

час-

тка, % 

кіль-

кість, 

од. 

час-

тка, % 

підприємства з нетехнологічними 

(маркетинговими або організацій-

ними інноваціями) 

5 236 18,0 1 842 25,5 66 12,1 

Інноваційно неактивні 20 956 72,0 5 042 69,9 1 136 83,9 

Загалом 29 129 100,0 7 216 100,0 9 389 100,0 

Джерело: розроблено на основі [2]. 

 

Нетехнологічні інновації, насамперед, пов’язані зі стимулюванням 

продажів, викладкою товарів на полиці (мерчандайзинг), їх просуванням і 

рекламою, додаванням інноваційних способів продажного обслуговування та 

ін. Інновації у сфері рітейлу тісно пов’язані з більшістю галузей економіки: 

рітейлери взаємодіють з виробниками й швидко реагують на вихід на нові 

ринки збуту та просування їх продукції [11]. 

Загалом, вважається, що оптова та роздрібна торгівля – досить сприйнятливі 

сфери для розробки та впровадження інновацій. Згідно з методикою ключових 

факторів успіху підприємства (КФУ), сформованою одним із ключових 

партнерів відомої консалтингової фірми McKinsey Роном Деніелом, переважна 

більшість стратегічних цілей компанії, які у свою чергу складаються з низки 

ключових факторів успіху, може бути досягнута завдяки використанню нових 

технологій, нових методів управління, маркетингових інструментів і т.д. [3]. 

Таким чином, саме сфера роздрібної торгівлі дає можливість швидко оцінити 

ефект від впровадження інновацій, адже вона безпосередньо отримує зворотній 

зв’язок від споживача. 

Попри всі можливі переваги, очікувані від впровадження нововведень, 

торговельні підприємства України досі залишаються значною мірою 

інноваційно неактивними: статистика свідчить, що такий підприємств було 

69,9% у 2016-2018 рр (див. табл. 2). Позитивною є динаміка росту частки 

інноваційно активних підприємств сфери торгівлі у період 2016-2018рр в 

порівнянні з 2012-2014 роками. Відтак, за останні роки частка інноваційно 

активних компаній зросла майже вдвічі і досягла 30,1%  

Як зазначає професор Федулова Л. у своїй роботі «Інноваційність розвитку 

сфери торгівлі», серед основних факторів, які чинять як позитивний, так і, 

подекуди, негативний вплив на інноваційну політику підприємств сфери 

торгівлі в Україні, є: 

- недієвість антимонопольного регулювання діяльності окремих 

підприємств;  
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- розвиток інформаційних технологій, технологій «big data» та ін.;  

- вагома концентрація торговельних площ в певних регіонах та їх 

недостатність в інших регіонах;  

- пропозиція інноваційного устаткування для торговельних структур 

виробничими підприємствами;  

- кваліфікація персоналу;  

- наявність або недостатність фінансових ресурсів;  

- ступінь застосовності тих чи інших нововведень до організації роздрібної 

торгівлі;  

- розвиток сучасної торговельної інфраструктури, в т.ч. галузей, які прямо 

чи опосередковано впливають на торговельну діяльність в країні (кур’єрські, 

логістичні служби, компанії-оператори зв’язку, компанії-девелопери та ін.) 

[11]. 

Висновки. На основі проаналізованої інформації, досліджень впливових 

організацій, які спеціалізуються на сфері роздрібної торгівлі, наявної державної 

статистичної інформації ми виокремили основні тенденції, які характеризують 

інноваційну політику роздрібних підприємств сьогодні. А саме: випереджаюче 

зростання частки онлайн-продажів та, як результат, розвиток концепції new 

retail, що об’єднує онлайн-, офлайн-комунікацію з клієнтом, логістику та 

систему обслуговування; використання технологій доповненої і віртуальної 

реальності, штучного інтелекту, роботів та дронів і, як наслідок, зміна досвіду 

споживача, спрощення процесу вибору продукту та комунікації з брендом, 

економія часу клієнта; стирання меж між традиційними онлайн- та офлайн-

рітейлерами, оптовими та роздрібними компаніями; відкриття нових каналів 

збуту, таких як торгівля через соціальні мережі та маркетплейси.  

Щодо інноваційної діяльності українських підприємств, встановлено, що 

більшість національних роздрібних компаній станом на 2018 рік залишаються 

інноваційно неактивними. А серед тих, які впроваджують інновації, 

превалюють підприємства з нетехнологічними або маркетинговими 

інноваціями, що відображає в цілому фінансову неспроможність українського 

рітейл-бізнесу інвестувати кошти в НДДКР та закупівлю технологій. 
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Аннотация. В результате исследования определены основные тенден-

ции, характеризующие инновационную политику розничных предприятий, 
а именно: 1) опережающий рост доли онлайн-продаж; 2) развитие концеп-
ции new retail, объединяющей в единое целое онлайн-, офлайн-комму-
никацию с клиентом, логистику и систему обслуживания; 3) использование 
технологий дополненной и виртуальной реальности, искусственного ин-
теллекта, роботов и беспилотников и, как следствие, изменение опыта пот-
ребителя; 4) упрощение процесса выбора продукта и коммуникации с брен-
дом, экономия времени клиента; 5) стирание границ между традиционными 
онлайн- и офлайн-ритейлерами, оптовыми и розничными компаниями; 6) 
открытие новых каналов сбыта, таких как торговля через социальные сети 
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и маркетплейсы. В украинских реалиях наблюдается низкая инновацион-
ная активность предприятий в целом, а среди внедряемых инноваций пре-
обладают нетехнологические, маркетинговые. В статье приведены статис-
тические данные, подтверждающие данные тенденции, в т.ч. перечислены 
факторы, влияющие на инновационную активность ритейлеров Украины. 

Ключевые слова: инновации; ритейл; new retail; покупательский опыт; 
инновационные технологии в ритейле. 
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Abstract. The purpose of the article is to identify the main trends in the 

development of the retail sector, and the commercialization of innovations, 
comparable trends in retail in Ukraine and other countries. 

Research methods: the analysis of statistical data was used to assess the 
growth rate of retail trade, for cross-country and inter-regional comparisons; the 
induction method has been applied in the course of systematizing retail trends. 

 
Considering and analyzing statistical information related to the development 

of retail trade, we identified the main trends and factors that affect the 
innovation policy of companies in this field. Being over-dynamic and capital-
intensive, retail is becoming an attractive investment for innovation.  

This article identified the main trends in introducing innovations in the retail 
sector, first of all, trends are based on changes in customer experience, as well 
as on the need for more accurate analytics, faster delivery, cashiers without 
cashiers, contactless payments, etc. for optimization of enterprise activity. 

As a result of the study, the main trends characterizing the innovation policy 
of retail enterprises were identified, namely: 1) outstripping growth in the share 
of online sales; 2) the development of the concept of new retail, combining online, 
offline communication with a client, logistics and a service system; 3) the use of 
augmented and virtual reality technologies, artificial intelligence, robots and 
drones and, as a result, a change in consumer experience; 4) simplification of 
the product selection process and communication with the brand, saving 
customer time; 5) blurring the boundaries between traditional online and offline 
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retailers, wholesale and retail companies; 6) the opening of new distribution 
channels, such as trading through social networks and marketplaces. In the 
Ukrainian realities, there is a low innovation activity of retail in general, and 
non-technological, and marketing innovations prevail. The retail growth rate in 
Ukraine in 2018 was 0.5 points higher than the global indicator. Although the 
excess is not significant, it was achieved through the expansion of foreign 
investors and global brands, which positively assess both the capacity and 
dynamics of the Ukrainian retail market. 

Keywords: innovations; retail; new retail; consumer experience; innovation 
technologies in retail. 
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Анотація. У статті досліджено підходи до оцінювання інноваційного ро-
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Об’єктом дослідження є методика оцінювання рівня інноваційного роз-
витку підприємства в сучасних умовах господарювання. Предметом дослі-
дження є сукупність теоретико-методичних аспектів оцінювання рівня 
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