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Вступ
Ре тейл сміли во мож на на зва ти чи

не най важ ливішою рушійною си -
лою еко номічно го про гре су. То му
роз ви ток цієї га лузі вкрай важ ли -
вий, особ ли во для країн з пост мо -
дерністською еко номікою, з ха рак -
тер ни ми для них над зви чай но ви со -
кою ви мог ливістю по купців і жор ст -
кою кон ку ренцією.

Вар то пам’ята ти, що фор ма ти, які
до бре спрацьо ву ють сьо годні, мо -
жуть ви я ви ти ся не та ки ми ефек тив -
ни ми вже най ближ чим ча сом. То му
важ ли во вміти пе ред ба чу ва ти роз ви -
ток подій вже те пер, по ки во ни ще
не роз по ча ли відбу ва ти ся. Са ме че -
рез це аналіз те перішньо го ста ну
сек то ра роздрібної торгівлі має над -
зви чай но ве ли ке зна чен ня для ро -
зуміння май бут ньої сут ності цьо го
вкрай важ ли во го рин ку.

Вже виз на че на тен денція вхо ду
на ук раїнський ри нок про гре сив них
західних ме реж, для яких на ше те -
перішнє ба га то в чо мусь яв ляє со -
бою їхнє дав но за бу те ми ну ле. У по -
всяк денній праці західні ме режі ви -
ко ри с то ву ють ба га то ціка вих тех но -
логій, про які вітчиз ня но му ре тей лу
на да ний час до во дить ся ли ше
мріяти. Зви чай но ж, кон ку ренція
ра но чи пізно підштовхне ук -
раїнських опе ра торів до впро ва -
джен ня цих тех но логій. Од нак ви -
роб ни кам не бу дуть зай ви ми знан ня
ос нов них інно вацій у роздрібно му
бізнесі, то му що ці ідеї мож на впро -
ва джу ва ти і спільни ми зу сил ля ми,
тим са мим на ла го джу ю чи з ре тей ле -
ра ми парт нерські сто сун ки.

Аналіз останніх досліджень
та досягнень

У 2008 р. в Мель бурні відбу в ся
міжна род ний фо рум, при свя че ний
проб ле мам і пер спек ти вам роз вит ку
роздрібної торгівлі. Пред став ни кам
найбільших у світі ме реж на да ли ре -
зуль та ти досліджен ня, ме тою яко го
бу ло виз на чи ти, які з новітніх
технічних роз ро бок на ле жать до
най е фек тивніших фак торів, що
впли ва ють на вибір спо жи ва ча ми
тор го вих ме реж і по втор не звер нен -
ня до них. Ре зуль та ти да но го опи ту -
ван ня по да но у таб лиці №1.

Роз г ля не мо по по ряд ку пе ре ра хо -
вані в дослідженні тех но логії.

Ка са са мо об слу го ву ван ня
Це повністю ав то ма ти зо ва на аль -

тер на ти ва ка си ру су пер мар ке ту, ко т -
ра до зво ляє кінце во му спо жи ва чеві
са мостійно ска ну ва ти штрих�ко ди
прид ба них то варів і спла чу ва ти по -
куп ку. Спеціаль на функція си с те ми
Bag as you scan (букв. «про ска ну вав -
ши свій то вар, за па куй те йо го») про -
во дить відео�аналіз ка те горії і ти пу
то ва ру, а та кож ав то ма тич но зва жує
йо го у разі по тре би. Потім стрічко -
вий кон веєр відправ ляє то вар у так
зва ну bagging area (секція для упа ку -
ван ня то ва ру), де си с те ма кон т ро -
лює йо го най ме ну ван ня і ва гу, а
потім звіряє цю інфор мацію з
тільки�но відска но ва ною на той ви -
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У статті розглянуті особливості технологічних інновацій для роздрібних мереж. Зокрема, зосереджена увага на тих
інноваціях, які являються найбільш важливими для споживачів.

Технологічні інновації в роздрібних

мережах, найбільш важливі для споживачів

Інновація Частка
споживачів, %

Каса самообслуговування 20,1

Придбання товарів через
інтернет-сайт супермаркету

«Розумний візок» 15

Кишеньковий комп'ютер 14,2

Інформаційний кіоск
всередині супермаркету

12,8

Інтернет-купон (бонусний

купон)

11,2

Удосконалена цифрова
приставка

7,5

Банкомат 2,5

17,7

15,0

Джерело: Дані за результатами проведення Міжнародного форуму в Мельбурні,
присвяченому проблемам і перспективам розвитку роздрібної торгівлі.

Таб ли ця 1
Тех но логічні інно вації в роздрібних ме ре жах, найбільш важ ливі для спо жи вачів
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па док, як що спо жи вач за хо че упа ку -
ва ти невідска но ва ний то вар, ма ю чи
намір об ма ну ти си с те му. Після
закінчен ня цієї не склад ної про це ду -
ри пред став ник об слу го ву ю чо го пер -
со на лу су пер мар ке ту, який кон т ро -
лює ро бо ту як мінімум трьох кас са -
мо об слу го ву ван ня, бе ре оп ла ту у
виг ляді че ка. Си с те ма ж прий має оп -
ла ту кре дит ною карт кою і навіть
готівкою, зав дя ки спеціаль но адап -
то ва но му ска не ру банк нот. До дат ко -
вий кон т роль за без пе чу ють дат чи ки,
вста нов лені на ви ході із су пер мар ке -
ту. Во ни по да ють охо роні си гнал про
те, що по ку пець про но сить невідска -
но ва ний і відповідно не спла че ний
то вар.

Ка са са мо об слу го ву ван ня до по -
ма гає су пер мар ке там за без пе чи ти не
ли ше швидкість і ком форт по ку пок,
тим са мим фор му ю чи ло яльність
спо жи вачів, але й ско ро ти ти
кількість ка сирів, зни зи ти ка д ро ву
за лежність, уник ну ти дов же лез них
черг біля кас, при ва би ти яко мо га
більшу кількість відвіду вачів і на да ти
їм якісніше об слу го ву ван ня.

Прид бан ня то варів че рез
інтер нет�сайт су пер мар ке ту

Інтер нет�купівля ми сьо годні не
зди вуєш ні вітчиз ня них, ні західних
спо жи вачів, котрі вже встиг ли оціни -
ти зручність да но го спо со бу прид -
бан ня то варів. Для са мих ме реж
інтер нет�про дажі – до дат ко ва мож -
ливість ро би ти ста ти с тич ний облік
купівель. Як що кінце вий спо жи вач є
постійним по куп цем, він мо же за -
реєстру ва ти свої дані (до маш ня ад ре -
са, дані кре дит ної карт ки та ін.) і от -
ри ма ти пер со наль ний по точ ний ра -
ху нок, ко т рий знач но спро щує про -
цес купівлі, до зво ляє ве с ти ста ти с ти -
ку по ку пок і на ра хо ву ва ти бо ну си.

За га лом, за да ни ми бри танської
ме режі «Tesco», об сяг он лайн�про -
даж у 2007 р. ста но вив близь ко 300
млн фунтів стерлінгів зав дя ки 50 млн
постійних клієнтів, котрі ре гу ляр но
здійсню ють купівлю че рез Інтер нет.
Ста ти с тичні досліджен ня до ве ли, що
мож ливість прид бан ня то ва ру че рез
ме ре жу Інтер нет за без пе чи ло зро с -
тан ня світо во го об ся гу про дажів
різних то варів і по слуг на 26%.    

«Ро зум ний візок»
Тех но логію «ро зум но го візка» роз -

ро би ли у 2007 р. в ком паніях IBM та
«Electronic Data Systems». У цьо го
«ро зум но го во зи ка» є без провідний
міні�комп’ютер з сен сор ною го ло со -
вою навігацією (voice&touch screen
scanner), з до сту пом до Інтер не ту, а
та кож ска нер штрих�кодів (barcode
scanner), котрі да ють мож ливість не
ли ше здійсни ти про цес купівлі більш
ком форт ним і швид ким, а й збільши -
ти за галь ний об сяг імпуль сних
купівель у су пер мар кеті.

Ос новні функціональні особ ли -
вості цієї но вації такі.

По�пер ше, до при хо ду в су пер мар -
кет мож на скла с ти пе релік не -
обхідних по ку пок і відісла ти йо го на
елек трон ну ад ре су, вка за ну в
індивіду альній картці по куп ця (store
card). Завітав ши до су пер мар ке ту, до -
стат ньо бу де ли ше вста ви ти карт ку в
ри дер і «ро зум ний візок» ви дасть
інфор мацію про місце кож но го най -
ме ну ван ня то ва ру в су пер мар кеті,
вка зав ши при цьо му найбільш зруч -
ний мар ш рут, а та кож на дасть ко -
рисні по ра ди сто сов но ви ко ри с тан ня
то го чи іншо го про дук ту.

По�дру ге, як що по пе редній пе -
релік по ку пок не був надісла ний до
су пер мар ке ту, си с те ма за про по нує
оз най о ми тись з пла ном�кар тою су -
пер мар ке ту, щоб пе ре су ван ня в ньо -
му бу ло більш зруч ним. А ко ли
відвіду вач на бли зить ся до по лиць,
комп'ютер у «візку» проінфор мує про
акції і спеціальні про по зиції, а та кож
на га дає прид ба ти, на при клад, ту а -
лет ний папір, який, як поміти ла си с -
те ма, по ку пець прид ба ває два ра зи на
місяць. Аналізу ю чи ча с то ту купівлі
про дукції тих чи інших брендів, «ро -
зум ний візок» «роз ка же» про но вин -
ки тор го вель них ма рок, ко т рим
віддає пе ре ва гу клієнт.

По�третє, «ро зум ний візок» об -
лад на ний bluetooth�при строєм і мо -
же за за пи том на да ти дані про ви го -
тов лен ня, хар чо ву цінність і ка -
лорійність будь�яко го про дук ту, да ти
по ра ду з дієтич но го хар чу ван ня, за -
про по ну ва ти асор ти мент то варів,
який відповідає етич ним нор мам і
сма кам, а та кож кулінарні ре цеп ти.
На при клад, підка за ти, як при го ту ва -
ти м’ясо, повідо ми ти, які до дат кові
при пра ви зна доб лять ся для об ра ної
стра ви.

По�чет вер те, спо жи вач са -
мостійно ска нує всі най ме ну ван ня
то варів і мо же кон т ро лю ва ти за галь -
ну су му по куп ки. Потім він йде до
ок ре мої секції – так зва ний елек -
трон ний кіоск, де «ро зум ний візок»
про хо дить до дат ко вий кон т роль пра -
виль ності ска ну ван ня і де спо жи вач
здійснює оп ла ту в будь�якій зручній
для ньо го формі. У май бут ньо му пла -
ну ють роз ро би ти си с те му, ко т ра до -
зво лить «ро зум но му візку» са -
мостійно прий ма ти оп ла ту.

Єди ний не долік да ної тех но логії
по ля гає в то му, що по ку пець по ви нен
са мостійно упа ко ву ва ти свої по куп -
ки. Інно вації в да но му ви пад ку спря -
мо вані на те, щоб сти му лю ва ти
імпуль сивні по куп ки. Так, як що спо -
жи вач пла нує ви т ра ти ти, на при клад,
80 дол., то су пер мар кет за до по мо гою
«ро зум но го візка» бу де на ма га тись
збільши ти цю су му мінімум до 100
дол. До то го ж су пер мар кет діста не
мож ливість мак си маль но точ но пла -
ну ва ти свої за купівлі, ви хо дя чи із си -
с те ма ти зо ва них да них про ре гу лярні
по тре би спо жи вачів. Що сто сується
вар тості та кої «ро зум ної» мо делі, то
це ста но ви ти ме при близ но 2�3 тис.
дол., тоді як зви чай ний візок на За -
ході ко ш тує від 50 до 100 дол.

Ки шень ко вий комп’ютер
Ки шень ко вий комп’ютер ос на ще -

ний та ки ми функціями, як каль ку ля -
тор, го дин ник, ка лен дар, віде о за пис,
елек трон на по шта, ад рес на кни га, по -
бу ду ван ня склад них таб лиць і
графіків, радіо FM, сте рео про гра вач,
ска ну ван ня штрих�кодів і до ступ до
ме режі Інтер нет.

Ос таннє взя ли на оз броєння і
західні су пер мар ке ти. На при клад,
бри танська ме ре жа «Safeway» роз ро -
би ла не що дав но так зва ну си с те му
швид кої купівлі (easy�order system),
яка до зво ляє прид ба ва ти будь�які
про до вольчі то ва ри за ме жа ми ма га зи -
ну. У рам ках да но го мар ке тин го во го
кро ку постійним по куп цям, які є
влас ни ка ми карт ки су пер мар ке ту, на -
да ли в без ко ш тов не ко ри с ту ван ня ки -
шень ко вий комп’ютер, ко т рий
вміщує та ку інфор мацію, як пе релік,
ха рак те ри с ти ки і вартість то варів за
ка те горіями, пе релік постійних по ку -
пок, опис акцій і умо ви участі в них, а
та кож пер со наль ний ав то ма тич ний
каль ку ля тор для підра хун ку бо нусів.
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Вар то за зна чи ти, що один ек зем -
пляр подібної мо делі ки шень ко во го
комп’юте ра (Symbol SPT 1500) ко ш тує
ме режі 400 дол. Пе ре ва га та ко го ви со -
ко вартісно го кро ку по ля гає в то му, що
спо жи вачі, які во лодіють ки шень ко -
вим комп’юте ром «Safeway», бу дуть
здійсню ва ти по куп ки у цій ме режі на
відміну від інших, котрі та кож мо жуть
зро би ти за мов лен ня ди с танційно, але
при цьо му відвідав ши інтер нет�сайт
кон ку рен та. Та кож спо жи вач мо же
ви ко ри с то ву ва ти комп’ютер і з інши -
ми ціля ми, але досліджен ня по ка за ли,
що гра вар та то го. Крім то го, ви ко ри с -
тан ня да ної тех но логії зміцнює імідж
бри танської ме режі «Safeway».

Інфор маційний кіоск все ре -
дині су пер мар ке ту
В ос нові ідеї інфор маційних

кіосків, роз та шо ва них все ре дині су -
пер мар кетів, по кла де на новітня тех -
но логічна роз роб ка Symbol MS3207
Mini Scan Scanner, що за без пе чує
мак си маль ну функціональність цих
при строїв.

Уявімо собі, що до су пер мар ке ту
при хо дить відвіду вач, ко т ро му
потрібно прид ба ти ли ше мо ло ко і бо -
рош но. Щоб не ви т ра ча ти ча су на
по шук цих про дуктів, він ад ре сує
свій за пит до інфор маційно го кіос ку,
ко т рий вка зує місце цих про дуктів і
най ко рот ший шлях до них. Крім то -
го, інфор маційний кіоск мо же сор ту -
ва ти то ва ри за брен да ми, порівню ва -
ти вартість про дукції кон ку рентів,
на да ва ти де таль ну інфор мацію про
будь�який про дукт і ви роб ни ка, про -
по ну ва ти кулінарні ре цеп ти, інфор -
му ва ти про мар ке тин гові акції,
спеціальні про по зиції і графік
соціаль них за ходів.

Інтер нет�ку пон 
(бо нус ний ку пон)
Ще однією тех но логічною інно -

вацією, яка бу де дієвою в роздрібних
ме ре жах, є інтер нет�ку пон. Він на дає
спо жи ва чеві пра во прид ба ти пев ний
то вар зі зниж кою, а су пер мар ке ту чи
ви роб ни ку до по ма гає сти му лю ва ти
збут тієї чи іншої про дукції. Інтер -
нет�ку по ни роз по в сю джу ють за до -
по мо гою елек трон ної по шти чи че -
рез за со би мобільно го зв’яз ку, зав дя -
ки чо му став ши до сить по пу ляр ним
ме то дом про су ван ня то ва ру, так як не

по тре бу ють до дат ко вих ви т рат на ви -
го тов лен ня і по ши рен ня. Інтер -
нет�ку по ни, які на да ють ся по куп цям
як бо ну си, яв ля ють со бою спосіб
фор му ван ня ло яль ності до ме режі.

Удо с ко на ле на ци ф ро ва те -
ле п ри с тав ка
Ефек тивність ви ко ри с тан ня удо с -

ко на ле ної те ле п ри с тав ки в су пер -
мар ке тах ще ли ше вив чається.
Дворічний про ект з впро ва джен ня
да ної при став ки бу де ре алізо ва но у
США, Ка наді, Ав стралії, а зго дом,
як що ре зуль та ти ви п рав да ють
сподіван ня спеціалістів, бу де по ши -
ре но по всіх країнах Євро пи.

Бан ко ма ти
Хо ча бан ко ма ти на сьо годні не

мож на відне с ти до інно вацій, але для
де я ких по купців во ни за ли ша ють ся
од ним із фак торів, що впли ва ють на
вибір су пер мар ке ту.

Підсу мо ву ю чи за зна че не ви ще,
мож на до да ти, що всі роздрібні тех -
но логії так чи так уже відомі спо жи -
ва чам з різних країн. По купці вже
вис ло ви ли свою дум ку про всі ці ви -
на хо ди й оціни ли їхню унікальність.
Не за ли шається сумнівів у то му, що з
ча сом такі інно вації бу де втіле но у ще
більш до ско налі си с те ми, ба га то з
яких вже про хо дять те с ту ван ня і ап -
ро бацію.

Тен денції, зу мов лені но ви -
ми тех но логіями
Існує дум ка, що ре зуль та том роз -

вит ку інтер нет�тех но логій має ста ти
пе ре оцінка ролі роздрібної торгівлі.
Інтер нет відкри ває шлях для но вих
роздрібних фор матів і но вих стра -
тегій роздрібної торгівлі. Кількість
то варів, про да них че рез си с те му
елек трон ної торгівлі, постійно зро с -
тає.

Як що го во ри ти про на дан ня по -
слуг че рез Інтер нет, то тут ліде ра ми є
банківські та фінан сові ус та но ви, а
та кож за кла ди охо ро ни здо ров’я, які
на да ють інфор мацію для своїх
клієнтів. Стрімке зро с тан ня
кількості ко ри с ту вачів Інтер не ту у
світі по яс нюється швид ким
збільшен ням кількості влас ників
пер со наль них комп’ютерів і про гре -
сом у роз вит ку інфра с т рук ту ри для

ви ко ри с тан ня Інтер не ту в більшості
країн, особ ли во в країнах G 8.

Роздрібна торгівля че рез Інтер нет
не ми ну че впли не на по ведінку по -
купців. У ре тейлі вже з’яви ли ся такі
нові по нят тя, як «e�satisfaction»
(букв. «за до во лен ня від елек трон ної
торгівлі»), «e�loyality» (ло яльність
спо жи вачів до інтер нет�ком паній) та
«e�patronage» (елек трон ний па т ро -
наж). Ці по нят тя по зна ча ють не ли -
ше нові сфе ри діяль ності, що відкри -
ва ють ся пе ред ре тей ле ра ми, але й
нові вик ли ки.

Мож на при пу с ти ти, що в май бут -
ньо му так зва ний гібрид ний по ку -
пець відігра ва ти ме ще більшу роль.
Зо к ре ма, ре тей ле ри по винні особ ли -
во ста ран но ви хо ву ва ти купівельні
звич ки клієнтів, які ча с то пе ре клю -
ча ють ся з од но го роздрібно го фор ма -
ту на інший і здійсню ють купівлі че -
рез кілька ка налів.

За до во лен ня цьо го ти пу по купців
– не аби я ка проб ле ма, особ ли во для
не за леж них роздрібних тор говців, бо
во ни не відно сять ся до ве ли ких тор -
го вель них ме реж, які ви ко ри с то ву -
ють кон солідо вані ба зи да них. Мож -
на та кож спро гно зу ва ти по яву тен -
денції тіснішої го ри зон таль ної
співпраці, при кла дом якої мо же слу -
гу ва ти спільна діяльність у рам ках
си с те ми фран чай зин гу.

Висновок
Мине не так багато часу, і завдяки

застосуванню нових технологій
з'являться технічно ще складніші
програми лояльності. 

Джерела:
1. Котлер Ф., Армстронг Г.,

Сондерс Д., Вонг В. Основы
маркетинга. К.: Издательский дом
"Вильямс", 2006. � 943 с.

2. Леви М., Вейтц Б.А. Основы
розничной торговли / Пер. с англ.
под. Ред. Ю.Н. Каптуревского. �
СПб: Издательство "Питер", 2004. �
448 с.

3. Варли Р., Рафик М. Основы
управления розничной торговлей. �
М.: Изд. Дом Гребенникова, 2005. �
456 с.

4. www.tesco.com
5. www.fairtrade.org.ua


