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Анотація. У сучасних умовах ведення комерційної діяльності спостерігаються високі 

темпи розвитку роздрібної торгівлі на споживчому ринку України. Торгівля виступає як 
передова галузь, саме торгові організації вкрай орієнтують вітчизняних виробників 
максимально враховувати запити товариства. Нині, більш ніж коли-небудь раніше, ми 
стаємо свідками появи нових форм роздрібної торгівлі, що частково є наслідком зростання 
купівельної спроможності населення. Основним завданням торгівлі в таких умовах є 
використання цих сприятливих умов для повнішого задоволення купівельного попиту на 
товари і послуги. 

Ключові слова: Грузові перевезення, автомобільний транспорт, якість перевезень, 
перевізник, логістика перевезень.  

Вступ. 

Роздрібна торгівля є одним з секторів світової економіки, що 

найдинамічніше розвиваються, вносить вагомий внесок в зроблений валовий 

внутрішній продукт багатьох країн, на її частку доводиться 27% ВВП США, 

19,7% ВВП України. Ринок ритейла в Європейських країнах оцінюється в 3,1 

трлн. євро(2013 рік), в США - 3 трлн. євро, а перша трійка країн Європи за 

об'ємом роздрібної торгівлі виглядає таким чином: 1 місце - Україна(465 млрд. 

євро), 2 місце - Франція(417 млрд. євро) і 3 місце - Німеччина(412 млрд. євро). 

[154] Актуальність теми обумовлена тим, що нині в Європейських країнах 

відзначається стагнація ритейла(Греція - 7,9%, Кіпр - 5,1%, Нідерланди - 3,36%, 

Іспанія - 3,5%, Італія - 3,4%), при цьому, за оцінками експертів ринку, в 2014 



році в Росії збережеться позитивна динаміка зростання об'ємів торгівлі(близько 

4%). Це забезпечується, в основному, за рахунок високої долі витрат населення 

на споживання і високим рівнем інфляції(5%) в порівнянні з країнами Європи 

0,4-2,2%(2013 рік). Попри те, що Україна лідирує по обороту роздрібної 

торгівлі серед європейських країн, за об'ємом торгових площ на 1 жителя 

країни вона знаходиться на одному з останніх місць(0,68 кв.м.), тоді як в 

Австрії і Німеччині цей показник в три рази вище, що говорить про наявний 

потенціал для міжнародних ритейлерів. 

У сучасний період споживачі бажають інновацій і підприємства роздрібної 

торгівлі повинні докласти усі зусилля, щоб об'єднати цифрові нововведення і 

традиційну торгівлю у своїх магазинах. У західних країнах роздрібні мережі 

активно розвивають сприйняття свого бренду не лише через класичну торгівлю 

в магазинах, але і через нові канали - мобільні телефони і Інтернет. Сьогодні 

третина населення Землі є користувачами Інтернету.  Джерело: [1] 

Основний текст. 

У Україні розвинені майже усі відомі у світі галузі промисловості. Перше 

місце по виробництву продукції серед галузей промисловості займає чорна 

металургія(23,1 %). 

Далі слідують машинобудування(15,5 %) і харчова(15,0 %) промисловість, 

електроенергетика(14,7 %), паливна(11,5 %), хімічна і нафтохімічна галузі(по 

6,5 %). 

Окремі галузі промисловості, наприклад паливна і електроенергетика, 

чорна і кольорова металургія і деякі інші, формують міжгалузеві промислові 

комплекси. Це системи економічно пов'язаних між собою виробництв, 

діяльність і розміщення яких технологічно і територіально обумовлені. 

Найважливішими межотра-слевыми промисловими комплексами є: паливно-

енергетичний, металургійний, машинобудівний, лесопроизводственный. 

Окремі галузі, взаємодіючи між собою, утворюють складні 

народногосподарські комплекси. Наприклад, харчова і легка промисловість, 

використовуючи сільськогосподарську сировину, роблять продукти харчування 



і товари народного споживання, забезпечуючи ними населення. 

Структура промислового виробництва, т. е. співвідношення галузей, в 

Україні увесь час змінюється. Так, впродовж останнього десятиліття поступово 

зростає доля машинобудування, деревообробної і целюлозно-паперової 

промисловості і зменшується доля чорної металургії, харчової, хімічної, 

нафтохімічної промисловості. Досить стабільна доля електроенергетики і 

промисловості будівельних матеріалів. 

Нині в Україні працюють державні і недержавні підприємства. Більшість 

підприємств, які випускають однорідну продукцію або мають між собою тісні 

виробничі зв'язки, входять до складу виробничих об'єднань(ПО). 

Деякі підприємства і об'єднання утворюють комбінати, де поєднуються 

такі виробництва, які або є послідовними стадіями обробки сировини, або 

обслуговують один одного, або спільно використовують відходи виробництва. 

Товариство зацікавлене у високій ефективності виробництва, яка 

визначається співвідношенням готового продукту і витрат(праця, матеріали) на 

його виготовлення. Чим менше витрати на випущену продукцію, тим 

ефективніше виробництво. Показником ефективності є собівартість. 

Собівартість — це витрати підприємства(у грошах) на виробництво і 

реалізацію одиниці продукції. 

Одним з найважливіших шляхів підвищення ефективності виробництва в 

країні є раціональна територіальна організація господарства. Вона передбачає 

науково обгрунтоване розміщення взаємозв'язаних окремих галузей і 

виробництв на території країни. 

Особливою формою територіальної організації господарства, що об'єднує 

групу взаємозв'язаних основних галузей і виробництв з допоміжними 

обслуговуючими галузями і виробництвами, є територіально-виробничі 

комплекси(ТПК). Джерело: [2] 

Заключення та висновки . 

Нехай це не так вражаюче, як у  лідера російського ринку(X5 Retail Group 

N.V. — 23% .— "і".), але в компанії ставлять "цілі по збільшенню об'ємів 



реалізації продукції під власними торговими марками практично в два рази за 

найближчі два роки", а вже на даний момент в її портфелі чи не найбільша 

кількість СТМ(у SKU.— "і") на ринку. 

Як вважають експерти, показник цього  ритейлера відбиває загальну 

тенденцію  на ринку. "На даний момент доля СТМ у виручці мереж досягає 

10% залежно від категорії,—  говорить Оксана Горилей, директор Eastern 

Consulting Group.— Для продуктів харчування доля менша, ніж для 

непродуктової групи. Це досить низький показник в порівнянні з долею СТМ в 

західних мережах, де виручка від реалізації продукції СТМ досягає 60%". 

За  оцінками компанії The Nielsen Ukraine, в Україні  доля товарів СТМ у 

вибірці мереж складає усього 5,4%, що значно нижче показників в Європі, але 

при цьому росте швидкими темпами — 67,4%. Тому ритейлери прогнозують 

стійке зростання попиту на "свої" марки. "Український ринок СТМ знаходиться 

на етапі первинного формування,— вважає Надія Лубнина.— Тому попит на 

товари private label стабільно збільшується". 

На думку Оксани Горилей, збільшенню реалізації СТМ також сприяє те, 

що "мережі самі здійснюють логістику і забезпечують безперебійну наявність 

таких товарів на полицях в найбільш пріоритетних місцях торгових точок — 

т.з. золотих полицях(на рівні очей), на касі, а також проводять різні промоакции 

і розміщують рекламу СТМ в газетах, на сайтах". 
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Abstract. In today's conditions of conducting business activity there are high rates of 

development of retail trade in the consumer market of Ukraine. Trade acts as an advanced industry, 
it is trade organizations that are extremely oriented domestic producers to maximally take into 
account the requests of the company. Now, more than ever before, we are witnessing the emergence 
of new forms of retail trade, which is partly due to the increase in purchasing power of the 
population. The main task of trading in such conditions is to use these favorable conditions to better 
meet the purchasing demand for goods and services. 
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