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УДК  339.378 

  
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ  

 РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА МАКРОРІВНІ 

 
1
О.В. Жегус, В.Л. Соболев 

 
Розглянуто питання планування розвитку роздрібної торговельної 

мережі на макрорівні, які набули особливого значення в умовах трансформації 

торговельної інфраструктури. Проаналізовано тенденції розвитку роздрібної 

торговельної мережі в Україні. Розроблено рекомендації  щодо процесу 

планування розвитку роздрібної торговельної мережі та охарактеризовано 

його етапи. 

Ключові слова: роздрібна торгівля, роздрібна торговельна мережа, 

склад та структура роздрібної мережі, планування, дослідження, оцінка. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

 РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ НА МАКРОУРОВНЕ 

 

Е.В. Жегус,   В.Л. Соболев 
 

Рассматрены вопросы планирования развития розничной торговой 

сети на макроуровне, которые приобрели особенное значение в условиях 

трансформации торговой инфраструктуры. Проанализированы тенденции 

развития розничной торговой сети в Украине. Разработаны рекомендации 

относительно процесса планирования развития розничной торговой сети и 

охарактеризованы его этапы. 

Ключевые слова: розничная торговля, розничная торговая сеть, 

состав и структура розничной сети, планирование, исследование, оценка. 

 

METHODICAL ASPECTS OF PLANNING THE DEVELOPMENT 

OF RETAIL TRADE NETWORK 

 

O. Zhegus, V. Sobolev  
 

Retail trade network is a total amount of retail trade subjects of different 

patterns of ownership, legal organizational form, specialization, various formats, 

sizes etc. They are located in the territory (region, country) and provide the 

population with retail trade subjects. The ability of this sphere of activities 

functioning depends on its development. 

The problem of physical access of the population to consumer goods has 

sharpened because of the negative trends in retail trade network in Ukraine, which 

are characterized by the reduction of a number of trade subjects. In its turn, this 

causes reduction of social-economic efficiency of retail trade. It is necessary to plan 

the development of retail trade network at the macro-level for the solution of the 

problem. It envisages decision-making regarding the opening and location of new 

subjects of trade, reconstruction of the existing ones based on their availability and 

correspondence to the needs or normative. The process of planning presupposes the 

stages of: studying the state of the retail trade development, reveal and complex 

analysis of the factors influencing the retail trade development, determination of 

needs for the extension of retail trade network and change of the enterprises, 

planning development of the retail trade network. 

Planning of the retail trade network development will promote achievement 

of the strategic purpose connected with the development of retail trade in Ukraine, 

which means the increase of provision of the population with trade subjects and 

selling space. This will help solving the problems of physical accessibility of goods 

for people. 

Keywords: retail trade, retail trade network, the composition and structure 

of retail trade, planning, research, evaluation. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Важливу роль 

внутрішня торгівля загалом, у тому числі роздрібна, відіграє для 

економічного та соціального розвитку України. Саме роздрібна 

торгівля була чи не єдиною галуззю, яка у 2011–2012 рр. 

продовжувала розвиватись на фоні уповільнення темпів економічного 

розвитку в країні, при цьому темпи зростання обсягів роздрібного 

товарообороту підприємств становили 113,2 та 112,3% відповідно, в 

водночас зростання ВВП складало 105,2 та 100,2%. У 2013 р. 

відбулося погіршення економічної ситуації: ВВП в Україні мав 

тенденцію до зменшення щоквартально, у І кварталі – на 1,1%, у ІІ та 

ІІІ – на 1,3%. За цих умов спостерігається уповільнення розвитку 

роздрібної торгівлі. Відповідно до  попередніх статистичних даних 

обсяг роздрібного товарообороту підприємств у 2013 р. зріс  лише на 

5,6% [1].  

Незважаючи на зростання ємності ринку роздрібної торгівлі в 

Україні, мають місце негативні тенденції скорочення об’єктів 

роздрібної торгівлі підприємств (юридичних осіб). За 22 роки їх 

кількість  зменшилася у 2,3 раз, з 145,7 тис. од. у 1990  до                  

62,2 тис. од. – у 2012 р. Причому за останні п’ять років  кількість 

об’єктів роздрібної торгівлі підприємств (юридичних осіб) 

скоротилася майже на 10 тис. од. За цих умов знижується 

забезпеченість населення підприємствами торгівлі та торговельною 

площею. У такій ситуації виникають проблеми щодо належного 

забезпечення фізичного доступу населення до споживчих товарів, 

через це знижується соціально-економічна ефективність роздрібної 

торгівлі. В Україні виникла гостра необхідність у розвитку роздрібної 

торговельної мережі, основне завдання при цьому полягає у підвищені 

рівня забезпеченості населення об’єктами торгівлі та торговельною 

площею. 

Саме тому в плані заходів Державної програми активізації 

розвитку економіки на 2013–2014 рр. передбачено розширення мережі 

стаціонарних торговельних об’єктів, які відповідатимуть європейським 

та світовим стандартам [2]. У межах заходів із розвитку торгівлі 

передбачено вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює 

торговельну діяльність, унаслідок чого очікується розширення 

торговельної мережі та збільшення нормативів забезпеченості 

населення торговельною площею в магазинах. Вирішенню цього 

завдання сприятиме визначення пріоритетів розвитку роздрібної 

торговельної мережі та обґрунтоване її планування. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні тенденції 

розвитку роздрібної торгівлі та роздрібної торговельної мережі стали 

об’єктом дослідження багатьох вітчизняних науковців. Результати 

дослідження поточного стану роздрібної торгівлі та торговельної 

мережі висвітлено в працях О.М. Азарян, Т.О. Загорної [3],                

Н.І. Верхоглядової [4], В.А. Гросул,  М.В. Афанасьєва  [5],              

Д.М. Перович [6], М.В. Чорної, Т.Б. Кушнір [7], Ю.Б. Шпильової, 

Шпильового І.М. [8] та ін. Аналіз  розвитку роздрібної торговельної 

мережі та обґрунтування подальших напрямів і пріоритетів її 

вдосконалення здійснювали О.О. Бакунов, О.В. Сергєєва,                 

В.А. Распопова [9], О.Б. Казакова  [10], Е.М. Локтєв, Л.Г. Саркісян 

[11], В.О. Соболєв  [12] та ін. У працях зазначених авторів 

розглядалися теоретичні та практичні аспекти функціонування 

роздрібної торговельної мережі, на основі статистичних даних 

оцінювалися показники динаміки її розвитку. Проте недостатньо уваги 

приділено науковому обґрунтуванню методичних підходів до 

планування та обґрунтованого формування сучасної роздрібної 

торговельної мережі з урахуванням соціально-економічних умов та 

реальних потреб в об’єктах роздрібної торгівлі. 

У вітчизняній науці на даний момент недостатньо уваги 

приділено розвитку теоретичних аспектів та методичних рекомендацій 

щодо планування розвитку роздрібної торговельної мережі. У сучасній 

практиці під час дослідження роздрібної торговельної мережі 

найбільш часто використовують кількісні показники, обмежуючись 

аналізом забезпеченості населення об’єктами торгівлі та торговельною 

площею, що не дозволяє отримати повну інформацію, тому  

необхідною є систематизація показників оцінки стану роздрібної 

торговельної мережі, яка має містити як кількісні, так і якісні 

показники. 

Метою статті є розробка пропозицій щодо організації процесу 

планування роздрібної торговельної мережі та визначення пріоритетів 

її розвитку.  
Виклад основного матеріалу дослідження.  У сучасних 

умовах відбувається новий етап розвитку торгової інфраструктури, як 
складової інфраструктури споживчого ринку, який характеризується 
кількісними та якісними змінами роздрібної торговельної мережі. 

Специфікою галузі торгівлі є те, що поняття «мережа» 
застосовувалося й застосовується не тільки в ракурсі об’єднання 
окремих підприємств та їх зусиль під час господарювання для 
досягнення певної мети, а й як характеристика загальної кількості 
підприємств роздрібної торгівлі країни чи певного регіону. З огляду на 
це роздрібну торговельну мережу слід досліджувати з позицій 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%91.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%94%D0%B2%20%D0%92.%20%D0%9E.$
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макрорівня та мікрорівня. Провідні фахівці  у сфері економічних 
аспектів функціонування роздрібної торгівлі В.В. Апопій, І.П. Міщук, 
В.М. Ребицький, Ю.М. Хом’як  [13] роздрібну торговельну мережу 
розглядають як загальну сукупність стаціонарних та нестаціонарних, 
пересувних, віртуальних суб’єктів роздрібного продажу товарів і 
послуг, об'єднаних за територіальною ознакою.  

На нашу думку, на макрорівні «роздрібну торговельну мережу» 
слід розуміти як загальну кількість об’єктів роздрібної торгівлі різної 
форми власності, організаційно-правової форми, спеціалізації, різних 
форматів, розмірів тощо, які знаходяться на певній території (у регіоні, 
країні) й забезпечують населення об’єктами роздрібної торгівлі. 
Останніми роками спостерігається тенденція до зменшення кількості 
об’єктів торгівлі. Їх кількість від 55804 одиниць зменшилась до 45519 
тобто  майже на 19% (рис. 1). Водночас спостерігається збільшення 
торгової площі магазинів в Україні: її розмір у 2013 р. перевищив 9400 
тис. м

2
, що більш ніж на 50% перевищує показник 2005 р. Відповідно 

до наведених даних констатуємо кількісні та якісні зміни в розвитку 
роздрібної торговельної мережі в Україні, які відбиваються на 
забезпеченості населення торговою мережею та її відповідності 
потребам населення. Унаслідок зменшення кількості об’єктів торгівлі 
знижується забезпеченість ними населення: якщо у 2005 р. на 10000 
тис. населення припадав 21 об’єкт, то у 2013 р. – лише 13 (рис. 2).  

Недостатність забезпечення населення об’єктами торгівлі, не 
зважаючи на зростання рівня забезпеченості населення торговою 
площею, знижує фізичну доступність товарів для населення через 
погіршення торговельної інфраструктури. Якісні зміни відбулися у 
структурі форматів підприємств роздрібної торгівлі. 

 
 

Рис. 1. Динаміка показників розвитку роздрібної торговельної мережі  

в Україні 
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Найбільші частки в ній належать супермаркетам, на них 

припадає 38% [14], та дискаунтерам, їх частка становить 24%, ще 18% 

припадає на гіпермаркети (рис. 3). Незначною, лише 8%, є частка 

магазинів формату «біля будинку», що значно ускладнює купівлю 

товарів повсякденного попиту мешканцями житлових масивів та 

мікрорайонів, за їх відсутності вони вимушені витрачати час 

спеціально для купівлі необхідних товарів, що знижує ефективність 

виконання функцій роздрібної торгівлі.  

У результаті аналізу стану та динаміки розвитку роздрібної 

торговельної мережі виявлено такі тенденції: 

 щорічне зниження кількості об’єктів торгівлі та зниження 

рівня забезпеченості населення магазинами; 

 збільшення торговельної площі роздрібної мережі на фоні 

зниження кількості магазинів, що свідчить про відкриття та 

збільшення кількості підприємств торгівлі із великими торговельними 

площами (супермаркетів, гіпермаркетів тощо); 

 стихійний розвиток роздрібної мережі без урахування 

існуючих потреб споживачів різних сегментів. 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка забезпеченості населення  

роздрібною торговельною мережею в Україні 
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Рис. 3. Структура роздрібної торговельної мережі  

в Україні за форматами 

 

Отже, важливим аспектом вирішення питань забезпеченості 

населення об’єктами роздрібної торгівлі є планування розвитку 

роздрібної торговельної мережі на макрорівні, яке являє собою процес 

прийняття рішення щодо відкриття та розміщення нових об’єктів 

торгівлі, а також реконструювання існуючих на основі визначення 

рівня забезпеченості населення об’єктами торгівлі й торговельною 

площею в них та його відповідності потребам чи нормативам. Як і 

будь-який управлінський процес, планування розвитку роздрібної 

торговельної мережі передбачає виконання низки послідовних 

процедур (рис. 3). 

Нами запропоновано проводити за планування розвитку 

роздрібної торговельної мережі чотирма етапами. На першому етапі – 

аналізується стан роздрібної мережі, забезпеченість населення нею, 

оцінюється її технічний рівень, можливість розширення, реконструкції 

та збереження «на першу чергу» і «розрахунковий термін» 

будівництва. Для цього використовується статистична звітність: «Звіт 

про наявність та рух торгової мережі» (форма 7-торг, річна), про 

роздрібний товарооборот (форма 3-торг, річна), матеріали 

паспортизації та інвентаризації торговельної мережі, статистичні дані 

про кількість населення.  

На другому етапі проводиться комплексне дослідження 

чинників маркетингового середовища, на основі виявлення яких та 

оцінки впливу проводять стратегічний аналіз, за результатами якого  

визначають загрози та можливості розвитку роздрібної торгівлі та 

роздрібної торговельної мережі, сильні та слабкі сторони.  

Преміум-мережі

1%

Супермаркети

39%

Магазини "біля 

будинку"

8%

Cash&Carry

10%

Дискаунтери

24%

Гіпермаркети

18%



257 
 

На третьому етапі здійснюють техніко-економічні розрахунки, 

пов’язані з визначенням перспективної потреби в торговельній площі 

для розширення мережі й заміни підприємств, які вибувають у 

плановому періоді, визначають обсяг нового будівництва, ставляться 

завдання щодо кількості магазинів і торгової площі. На цьому етапі 

розробляють  план розвитку і розміщення торгової мережі за 

об'єктами, у якому зазначаються конкретні типи магазинів, місця їх 

розташування в міській забудові. Крім того, перевіряють, чи повністю 

забезпечені обсяг і структура планованого товарообігу торговими 

площами. Недостатність торгових площ загалом  і за окремими 

товарними групами компенсується будівництвом нових магазинів: 

супермаркетів, гіпермаркетів, спеціалізованих, фірмових магазинів, 

великих торгових центрів.  

Потребу в торговельній площі для розширення мережі в 

плановому періоді (для реконструйованих  міст і міст, що 

розвиваються) планують у такій послідовності: розраховують обсяг і 

структуру середньодушового товарообігу, який буде реалізований 

через мережу магазинів міста на кінець планового періоду; коригують 

розрахунковий показник розвитку роздрібної торговельної мережі з 

урахуванням розміру і структури планованого середньодушового 

товарообігу; визначають потребу в торговельній площі магазинів. 

На основі оцінки зростання кількості міського населення, 

прийнятих розрахункових показників розвитку мережі продажу 

продовольчих і непродовольчих товарів і встановлених до них 

коригувальних коефіцієнтів визначають загальну потребу в 

торговельній площі магазинів на кінець планового періоду. Загалом 

планування розвитку роздрібної торговельної мережі передбачає разом 

із визначенням потреби в об’єктах торгівлі та торговельній площі 

визначення структури мережі за типами торговельних об’єктів, 

форматами, місцем розташування. 

Розвиток вітчизняної роздрібної мережі на сучасному етапі 

відбувається під впливом напрацьованих світових технологій, які все 

більше проникають на вітчизняний ринок і активно застосовуються як 

українськими, так й іноземними учасниками роздрібного ринку. Проте 

вони багато в чому не враховують специфіки соціально-економічного 

розвитку. Особливо це позначається на організації роздрібних 

торговельних мереж, внаслідок чого  стан мережі роздрібної торгівлі 

не відповідає дійсним потребам. 
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Рис. 3. Етапи планування розвитку роздрібної торговельної мережі 

Дослідження стану 

розвитку роздрібної 

торговельної мережі 

 

Аналіз щільності роздрібної  

мережі 

Оцінка забезпеченості населення  

роздрібною торговельною мережею 

Визначення структури роздрібної 

торговельної мережі 

Оцінка технічного рівня роздрібної 

торговельної мережі 

Планування розвитку роздрібної торговельної мережі 

 

Виявлення та 

комплексний аналіз 

чинників, що 

впливають на розвиток 

роздрібної  

торговельної мережі  
Стратегічний аналіз розвитку 

роздрібної торгівлі та торговельної 

мережі 

Визначення середовища 

функціонування роздрібної торгівлі  

та роздрібної торговельної мережі 

Визначення потреби 

розширення 

роздрібної 

торговельної мережі 

та заміни підприємств 

Техніко-економічне обґрунтування 

кількісно-якісного складу 

роздрібної торговельної мережі 

Планування показників потреби в 

об’єктах торгівлі та торговельній 

площі 

Визначення шляхів  забезпечення 

потреби в об’єктах торгівлі та 

торговельній площі 

Планування розвитку 

роздрібної 

торговельної мережі 
Розробка  планів розвитку за 

об’єктами та роздрібної 

торговельної мережі 

 



259 
 

У складних соціально-економічних умовах роль роздрібної 

торгівлі збільшується. З одного боку, стабільний її розвиток, на 

відміну від інших галузей економіки, сприяє розвитку економіки 

країни та підтримує досягнутий рівень, а з іншого – саме роздрібна 

торгівля забезпечує задоволення потреб населення в продовольчих та 

непродовольчих товарах. Недостатня платоспроможність більшої 

частини населення України, низький рівень життя обумовлюють 

соціальну напруженість у суспільстві, економічну небезпеку. За цих 

обставин підвищується соціальна значущість роздрібної торгівлі. 

Перед державними органами влади всіх рівнів постає важливе 

завдання соціального захисту населення й забезпечення гідного рівня 

життя. Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є розвиток 

соціально орієнтованої роздрібної мережі. 

Висновки. Розвиток торгової інфраструктури загалом, та 

роздрібної торговельної мережі, зокрема є необхідною умовою 

підвищення соціальної та економічної ефективності роздрібної 

торгівлі. Стратегічною метою розвитку роздрібної торгівлі є 

підвищення рівня забезпеченості населення торговими об’єктами та 

торговельною площею, що сприятиме вирішенню проблем фізичної 

доступності товарів для населення. Це процес має плануватися для 

забезпечення збалансованого кількісно-якісного складу роздрібної 

торговельної мережі та розміщення її об’єктів відповідно до існуючих 

потреб та соціально-економічних умов. 

Подальші дослідження з планування розвитку роздрібної 

торговельної мережі мають спрямовуватися на розробку комплексної 

системи показників, які слід використовувати в ході дослідження 

стану та тенденцій розвитку роздрібної торговельної мережі. 
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