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Трансформація ритейлу

 Український продуктовий ритейл ще 
не оговтався від кризи через пандемію 
COVID-19, а вже стикнувся з новими ви-
кликами повномасштабної війни. Про-
дуктові мережі стійко долають трудно-
щі, але паритет на ринку змінюється. 
Яким же буде найближче майбутнє ор-
ганізованого ритейлу?

Український мережевий ритейл – 
це одна з найбільш «антикризових» га-
лузей у країні. Два роки поспіль – 2020 
та 2021, – попри пандемію та карантин, 
торгівля входила у п’ятірку найбільш 
прибуткових галузей економіки України. 
Сумарно за рік торговельні мережі за-
робляли понад 430 млрд грн.

Усе змінилося з початком повно-
масштабної війни в Україні. Асоціація 
ритейлерів України (РАУ) та Українська 
рада торгових центрів (УРТЦ) підраху-
вали, що загальна сума збитків, завда-
них торговельним мережам російським 
вторгненням, сягнула 50,7 млрд грн, а 

скорочення товарообігу за перші міся-
ці війни становило 75% від довоєнного 
рівня.

Станом на червень 2022 року, май-
же через три місяці від початку вій-
ни, 10 найбільших гравців галузі закри-
ли близько 300 своїх супермаркетів, але 
зберегли роботу понад трьох тисяч тор-
гових точок.

Окрім прямих втрат активів галузі 
унаслідок бойових дій, зазначають в РАУ, 
потрібно враховувати зменшення спо-
живання, оскільки велика частина по-
тенційних покупців виїхала за кордон, а 
ті, хто залишилися, – почали економити. 
Здебільшого покупці економлять через 
інфляцію (за прогнозами Національного 
банку України, до кінця 2022 року вона 
перевищить 30%) та девальвацію націо-
нальної валюти.

Незважаючи на повномасштабну 
війну, організований ритейл зберіг біль-
шість своїх активів – від промислових 

Максим Біроваш, 
головний редактор журналу  
«ТОП-100. Рейтинги найбільших»
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площ до торговельних залів – та наро-
щує оберти. За даними аналітиків РАУ, з 
урахуванням серйозних втрат, які були 
завдані мережі там, де велися і продов-
жуються активні бойові дії (в тому чис-
лі на окупованих територіях), перша де-
сятка гравців FMCG майже не зазнала 
кількісних змін. Напрацьована міць наці-
ональних ритейлерів та велика кількість 
торговельних майданчиків у мережах 
дозволила лідерам створити великий 
відрив від конкурентів. За п’ять місяців 
поточного року провідні компанії галу-
зі заплатили майже 15 млрд грн податків 
та забезпечили роботою близько 250 ти-
сяч працівників.

Логічно, що важливість продо-
вольчої безпеки, яку забезпечують грав-
ці ринку організованого ритейлу, відзна-
чили і в Уряді. Міністерство економіки 
України звернулося до обласних військо-
вих адміністрацій з пропозиціями, які ма-
ють укріпити позиції роздрібної торгівлі 
як критично важливої інфраструктури. 
Перший віце-прем'єр-міністр – міністр 
економіки України Юлія Свириденко за-
пропонувала надавати відстрочки від 
призову працівникам ритейлу, допома-
гати в обслуговуванні техніки з метою 
перевезення товарів та забезпечити ро-
боту самих торговельних об’єктів.

«В сучасних умовах безперебійна ді-
яльність суб’єктів господарювання всіх 
форм власності, що спрямована на задо-
волення потреб населення у предметах 
першої необхідності, набуває першо-

чергового значення. Роздрібна торгів-
ля забезпечує надання життєво важли-
вих послуг, порушення яких призводить 
до негативних наслідків для населен-
ня, суспільства, соціально-економічного 
стану та національної безпеки України, 
зокрема в частині продовольчого забез-
печення. Крім того, суб’єкти господарю-
вання, які задіяні в роздрібній торгівлі, 
підпадають під ознаки об’єктів критич-
ної інфраструктури ІІ та ІІІ категорій кри-
тичності, що визначені Законом України 
«Про критичну інфраструктуру», а також 
Порядком віднесення об’єктів до об’єк-
тів критичної інфраструктури, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 09 жовтня 2020 № 1109», – за-
значила Юлія Свириденко.

Бізнес/медіабюро Ekonomika+ по-
стійно моніторить ринок ритейлу та 
відслідковує основні галузеві тренди. 
Спільно з компанією «Київстар» аналі-
тики видавництва провели ґрунтовне 
дослідження ситуації на ринку органі-
зованої торгівлі. У дослідженні було ви-
користано зібрану інформацію від учас-
ників ринку, власну аналітику та дані 
національних об’єднань ритейлерів.

Дослідження «Трансформація ритей-
лу» стосується усього спектру мереже-
вої торгівлі – від продуктової до непро-
дуктової. Проте у своїй роботі автори 
дослідження акцентують саме на продо-
вольчому аспекті. Учасники цього ринку 
працювали від самого початку війни та 
продовжують працювати сьогодні.
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 Війна – це потрясіння, в якому важли-
во зберегти «точки стабільності», щоб 
поступово адаптуватися до нових умов. 
Ритейл, логістика, зв’язок, постачання 
ресурсів для забезпечення життєвих по-
треб людей у цьому сенсі є критично 
важливими і мають швидше за інших ре-
агувати на зміни.

Навіть в місяці найгарячіших боїв біля 
Києва у магазинах було багато звичних 
продуктів, смачної кави, свіжої випічки, 
смартфони залишалися в мережі, у до-
мівках були світло, тепло і вода – там, де 
інфраструктура не була пошкодженою. 
За цими «точками стабільності» стояла 
чітка логістика на перевантажених до-
рогах і пропускних пунктах. Доставка 
продуктів напряму в магазини, оминаю-
чи розбомблені склади. Підвищена увага 
до безпеки працівників, які щодня става-
ли за прилавки або виїжджали ремонту-
вати станції та мережі.

Сьогодні ми всі – так чи інакше во-
лонтери. І маркетологи великих компа-
ній перелаштувалися зі стимулювання 
продажів на соціальну функцію заради 
перемоги. Українські ритейлери спря-
мовують свої рекламні бюджети на до-
помогу країні, передають гроші та про-
дукти для ЗСУ, лікарень і притулків. 
«Київстар» регулярно переводить міль-
йони гривень на гуманітарні потреби 
військових, літніх людей та постражда-
лих від війни. А послуга «Роумінг як вдо-
ма» дозволила абонентам компанії спіл-
куватися за внутрішніми тарифами у 
30 країнах світу без додаткових витрат, 
підтримуючи зв’язок з рідними, близьки-
ми та друзями.

Але соціальна складова може підтри-
муватися лише ефективним бізнесом. 
Покупці хочуть отримувати доступні та 
екологічні продукти, абоненти – якісний 
сервіс. І для цього компаніям потрібно 

Життя після 24 лютого 2022 року

Костянтин Вечір,
директор з розвитку бізнесу  
на корпоративному ринку Київстар
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оптимізовувати власну роботу завдяки 
новим технологіям. Ритейлери автома-
тизують процеси купівлі за допомогою 
роботизованих візків, кас самообслуго-
вування, формату click&collect та аналізу 
великих даних, які агрегуються, у тому 
числі, за допомогою телекому.

За воєнні півроку багато що змінило-
ся – і в нас самих, і навколо. Зокрема, ви-
робництво деяких звичних для нас про-
дуктів зараз знаходиться у зоні бойових 
дій, і певний час ми не побачимо їх на по-

лицях магазинів. Але скрізь, де це мож-
ливо, бізнес має робити цивільне життя 
максимально «буденним», максималь-
но звичним – адже саме до цього за-
кликають нас ті, хто боронить Україну в 
окопах.

Як ритейл відповідає на виклики вій-
ни, з якими проблемами стикається і що 
буде зі сферою далі – в нашому новому 
огляді галузевих трендів.

Віримо в ЗСУ. Донатимо. Працюємо. 
Наближаємо перемогу!
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У січні 2021 року експерти EuroCommerce 
та McKinsey провели опитування у сфе-
рі роздрібної торгівлі харчовими продук-
тами по всій Європі. Респондентами ста-
ли 48 CEO найбільших торгових компа-
ній та понад 10 тис. споживачів. Дослі-
дження The State of Grocery Retail 2021: 
Europe виявило низку тенденцій, які 
формуватимуть ринок роздрібної торгів-
лі продуктами харчування до 2025 року.

Ці тенденції визначаються трьома 
ключовими чинниками.
1.  Дедалі більша роль онлайну: мере-

жеві магазини та власні служби до-
ставки стають основним каналом 
продажів.

2.  Важливим критерієм стає співвідно-
шення цінності та ціни продукту: по-
купці зазвичай шукають якісну замі-
ну дорогим брендам.

3.  Змінюється спосіб життя споживача: 
акцент на здорові та екологічні про-
дукти, а також якісні напівфабрикати.

Через пандемію COVID-19 бізнес на-
магався адаптуватися до нових реалій. 
Продуктовий ритейл зіткнувся з підви-
щеним попитом на харчі та товари пер-
шої необхідності, але через закриття 
кордонів не завжди міг вчасно поповню-
вати свій асортимент.

На тлі зростання попиту на харчі, на 
продовольчому ринку з’явилися нові 
гравці продуктового ритейлу. Ними 
стали магазини будматеріалів та елек-
троніки. Непродуктові ритейлери ста-
ли продавати харчі, уникнувши у такий 
спосіб закриття магазинів у багатьох 
регіонах.

Проте істотні корективи у ситуацію 
на ринку ритейлу внесло повномасш-
табне вторгнення росії на територію 
України у лютому 2022 року. Найбіль-
ший воєнний конфлікт у Європі від ча-
сів Другої світової війни назавжди змі-
нив глобальну економіку, зокрема 
ритейл.

Вступ

Наталія Лошакова,
кореспондент ділового 
порталу delo.ua

Максим Біроваш, 
головний редактор 
журналу «ТОП-100.  
Рейтинги найбільших»

Олександр Циганок,
редактор журналу 
«ТОП-100. Рейтинги  
найбільших»

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-path-forward-for-european-grocery-retailers
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Інтернет – ядро продажів

Глобальні інвестиції у швидку 
доставку їжі та іншої продукції, 
млрд USD

цінники на вітринах одним із головних 
чинників, що відчутно впливає на виторг 
торговельних мереж.

Учасники ринку переконані, що по-
трібно знижувати вартість продуктів для 
кінцевого споживача, але зберігати їхню 
якість. Поняття «прийнятної» ціни ста-
не головним трендом для усіх стійких 
груп покупців. Сьогодні 25% спожива-
чів, які свідомо економлять, купують не-
дорогий продукт лише відповідної яко-
сті. Саме тому вирішальним чинником 
для купівлі стане якість продукту, а не 
ціна. Тренд купувати якісніші продукти 
дешевше буде пріоритетом у найближ-
чі 2–3 роки.

Здоров’я та готові продукти
Під час пандемії COVID-19 люди стали 
більше дбати про своє здоров’я. При-
близно третина європейців у 2021 році 
купувала продукти з категорії «Здорова 
їжа», а ще 24% були готові переплачува-
ти за продукти від регіональних вироб-
ників. При цьому 19% покупців критері-
єм вдалої покупки назвали екологічність 
продуктів. Саме розширенням цієї кате-
горії, попит на яку є стійкім навіть під час 
кризи, ритейл збирається компенсувати 
падіння продажів.

Також під час пандемії зріс попит на 
доставку готових страв і напівфабрика-
тів. Так, 34% керівників продуктового ри-
тейлу вважають продаж напівфабри-
катів пріоритетом на найближчі роки. 
Однією з нових ніш торговельного ри-
тейлу стануть напівфабрикати премі-
альної якості, що зламає стереотип про 
«шкідливість» напівфабрикатів.

2019 рік 13

162020 рік

272021 рік

82022 рік

Джерело – видання Quartz (станом на 01.06.2022).

Джерело – видання Quartz (станом на 
01.06.2022)

Найближчими роками тренд купівлі за 
допомогою мережевих інструментів 
трансформуватиме ринок продуктового 
ритейлу. Світова статистика демонструє, 
що під час пандемії інтернет-продажі 
зросли майже на 20%, і надалі їх частка 
лише збільшуватиметься – люди дедалі 
активніше купують онлайн. Наприклад, 
ті, хто звик купувати в мережі інтернет, 
готові збільшити витрати на 32%. Проте 
49% споживачів, які звикли ходити до ма-
газину, продовжать це робити й надалі. 
Внутрішня та зовнішня міграції, пов’яза-
ні з війною в Україні, можуть спричинити 
регіональне посилення тренду.

Цінність та ціна
Майже 56% керівників найбільших про-
дуктових мереж вважають падіння про-
дажів та зростання цін найбільш поміт-
ними тенденціями як довоєнного, так і 
повоєнного часу. Ціни завжди були чут-
ливою темою для ритейлу. Проте гло-
бальне подорожчання агросировини, 
зокрема через війну в Україні, робить 

Інвестиції попри все
Експерти вважають, що, попри падін-
ня купівельної спроможності, багатьом 
гравцям ринку ритейлу доведеться ін-

вестувати у розширення свого асор-
тименту, щоб залишатися конкуренто-
спроможними. Торговельні мережі роз-
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ширюватимуть лінійку екологічних про-
дуктів, розвиватимуть власні служби 
доставки, нарощуватимуть виробництво 
товарів власних ТМ і вдосконалювати-
муть інтернет-магазини.

В Україні ключові гравці ринку уваж-
но вивчатимуть інші канали торгівлі, 
щоб стати ближче до покупця в умо-
вах пандемії та воєнного часу. Частина 
з них відкриватиме магазини біля дому. 
Розширення у цьому напрямі відбувати-
меться шляхом придбання вже наявних 
мереж такого формату. Ритейлери, які 
не інвестуватимуть у розвиток, гаранто-
вано втрачатимуть частку ринку.

тому роздрібні торговці за допомогою 
постачальників технологічних рішень 
поліпшуватимуть диджиталізацію сво-
го бізнесу. Нові цифрові технології доз-
волять не тільки удосконалити роботу з 
покупцями, але й підвищать операційну 
ефективність самих ритейлерів.

Одним із простих, але потужних 
трендів, стало використання механіз-
му купівлі Click&Collect, який поєднує 
трендову тему купівлі як онлайн, так і 
офлайн. Будь-хто може замовити по-
трібний товар, а потім забрати його са-
мостійно зі спеціального складу. Такий 
підхід дозволив багатьом магазинам 
продовжувати продавати під час пан-
демії без додаткових витрат на власну 
мережу доставки. Додатковим бонусом 
слугує те, що він також виключає час 
очікування доставки.

Цей новий метод збору також доз-
волив перепрофілювати магазини в цен-
три для збирання замовлень. Половина 
покупців планують збільшити викори-
стання подібних безконтактних покупок 
у 2022 році. Щоб ефективно задоволь-
нити цю потребу, роздрібним торгов-

51,962020 рік

139,372028 рік*

Середньорічний темп зростання – 12,4%. 
Джерело – дослідження компанії Grand View Research.
*Прогноз

Розвиток технологій – це ще один по-
тужний тренд на ринку продуктово-
го ритейлу. Його учасники вважають, 
що такими технологічними інструмен-
тами стануть каси самообслуговування, 
вдосконалені інтернет-магазини, маши-
ночитне пакування продуктів, автома-
тизація процесу купівлі за допомогою 
роботизованих візків та автоматизація 
бізнес-процесів для досягнення опера-
ційної ефективності.

Також зростатиме інтерес до збору 
та інтерпретації масивів великих даних, 
що дозволить персоналізувати потреби 
кожного конкретного покупця у різних 
торгових точках мережі. Зростання про-
дажів за допомоги використання розши-
реної аналітики може досягати 6% у за-
гальному виторгу торговельної мережі.

Багато ритейлерів усвідомили, що 
звичайний вебсайт із вітриною товарів 
не є серйозною конкурентною пере-
вагою. За даними дослідницької компа-
нії Inteli Style, 2022 рік стане роком, коли 
цифровий споживчий досвід стане чи-
мось більшим, ніж просто звичайні про-
дажі товарів у мережі Інтернет. Саме 

Розвиток внутрішнього вироб
ництва готової їжі у торговельних 
мережах, відкриття «хмарних» 
кухонь тощо.

Обсяг світового ринку «хмарних» 
кухонь, млрд USD

Середньорічний темп зростання – 12,4%
Джерело – дослідження компанії  
Grand View Research  
*Прогноз

Технології, аналітика та персоналізація
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цям знадобиться інтегрована аналітика 
даних і управління замовленнями на мо-
більних пристроях.

Ще один тренд, який вже став га-
лузевим стандартом, – омніканальність 
продажів. Один із механізмів реалізації 
цієї тенденції – «розумні багатоканальні 
візки» для покупок. Фактично, це поєд-
нання цифрового та фізичного досвіду 
в різних торгових точках. «Розумні віз-
ки» – це «хмарні» кошики для покупок, 
до яких клієнти можуть додавати, ре-
дагувати та розміщувати замовлення з 
будь-якого фізичного і цифрового кана-
лу бренду. Отже, клієнт і продавець змо-
жуть взаємодіяти з кошиком в будь-якій 
точці світу за допомогою гаджета або 
комп'ютера.

Наприклад, ваш клієнт зберігає ре-
комендацію щодо вбрання, яке йому 
подобається, у своєму мобільному до-
датку. Через тиждень він може зайти в 
магазин, щоб приміряти одяг і додати 
шарф, який доповнить образ, до свого 
«розумного» кошика для покупок. Після 
цього він може за декілька днів переві-
рити свій кошик у вашому Інтернет-ма-
газині та зробити покупку.

Також спостерігається тенденція до 
розвитку технології візуального пошуку. 
За даними досліджень, візуальні резуль-
тати пошуку під час оформлення замов-
лення вдвічі швидші за текстовий пошук. 
У 2022 році перші послідовники цієї тен-
денції в роздрібній торгівлі, які змінять 
свій досвід пошуку продуктів на під-
тримку візуального формату, збільшать 
доходи від електронної комерції на 30%.

Одним із потужних трендів, який 
з’явився у середині 2000-х, стала персо-
налізація та адаптація торгових мереж 
під кожного покупця. Аналіз купівель-
них настроїв, штучний інтелект і машин-
не навчання, оброблення мови людини – 
усе це дозволяє роздрібним торговцям 
обробляти величезні обсяги даних про 

своїх клієнтів. Ці дані формуються з ін-
тересів у соціальних мережах та актив-
ності безпосередньо у магазинах. Будь-
які активності з тим чи іншим брендом 
можуть допомогти роздрібним продав-
цям зрозуміти потреби, проблеми клієн-
тів, поточний етап на шляху покупки. Усе 
це разом збільшить вірогідність повно-
цінного задоволення інтересів покупця.

Наступним етапом роздрібної торгів-
лі, ймовірно, стане гейміфікований соці-
альний досвід. Концепція може бути по-
ширена від віртуальних вітрин магазинів 
до віртуальних шаф та колекцій одягу, 
які покупець може досліджувати з дру-
зями у віртуальній реальності. Ще одним 
варіантом може стати «віртуальна» при-
мірка, яка є найпопулярнішим прикла-
дом використання технологій віртуаль-
ної реальності (VR) у роздрібній торгівлі 
сьогодні. Споживачі за допомогою при-
строїв VR матимуть змогу переглядати, 
наприклад, меблі у своїх будинках або 
одяг на власному тілі, а потім купувати 
відповідний фізичний продукт.

Блокчейн – ще одна технологія, яка 
все частіше тестується торговельними 
мережами. За результатами досліджень, 
блокчейн усе більше стає невід'ємною 
частиною систем управління ланцюгами 
поставок. Технологія підвищить прозо-
рість, можливості відстежування, аудиту 
матеріальних і товарних потоків від по-
стачальників, виробничих потужностей, 
складів до замовника.

Роботизовані системи для достав-
ки покупок перестали бути науково-по-
пулярною фантастикою. Локомотивом 
розвитку стала пандемія, хоча про ро-
ботів-кур’єрів говорили давно, на ринку 
ритейлу зокрема. Причина цього – «ос-
тання миля» часто є найдорожчим ета-
пом у процесі купівлі. Саме тому багато 
роздрібних торговців зосередили свої 
зусилля на використанні автономних 
служб доставки. Наприклад, роботизо-

https://hbr.org/2020/10/how-ar-is-redefining-retail-in-the-pandemic
https://hbr.org/2020/10/how-ar-is-redefining-retail-in-the-pandemic
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ваний бізнес із доставки Starship здій-
снив понад 1,6 млн поставок із момен-
ту запуску в 2016 році. У 2022-му сервіс 
планує розширити свою діяльність на 
більшу кількість міст США і материкової 
Європи.

Ще один тренд, який поступо-
во впроваджують торговельні мере-
жі, – безготівковий шопінг. Технологія 
вперше була протестована компанією 
Amazon, яка ще у 2018 році запустила 
свій перший магазин без касирів Amazon 
Go. Тестування пройшло вдало, і сьогод-
ні ї ї впроваджують все більше роздріб-
них продавців. Ці магазини використо-
вують камери і датчики для відстеження 
дій покупців, коли вони беруть товари з 
полиць і кладуть до своїх кошиків. Роз-

рахунок за покупки здійснюється авто-
матично – коли покупці виходять із при-
міщення магазину. Такі розроблення 
спочатку тестувалися у невеликих ма-
газинах формату «коло дому», але упро-
довж 2022 року експерти прогнозують 
появу цих технологій у великих супер-
маркетах. Європейські тенденції харак-
терні й для українського продуктового 
ритейлу. Пандемія коронавірусу змуси-
ла продуктові мережі трансформувати-
ся, швидше ухвалювати рішення, гаран-
тувати безпечне перебування клієнтів 
у торгових точках тощо. Також багато 
гравців ринку запустили власні сайти, 
служби доставки продуктів та оновили 
умови співпраці з такими агрегаторами 
як Zakaz.ua та Glovo.

27 27

Традиційні 
магазини

25 28

Вулична 
торгівля, ринки

21 21

Супермаркети

11 9

Дискаунтери

6 6

Спеціалізовані 
магазини

4 3

Гіпер-
маркети

6 6

Інші 

Січень–Лютий Березень–Квітень

Як змінилася частка торговельних мереж на ринку?
Структура продажів товарів FMCG за каналами у 2022 році, %

Джерела – спеціалізовані галузеві видання (з посиланням на GfK Consumer Panel)

Частина вітчизняних ритейлерів ак-
тивно розширювала асортимент това-
рів у торгових точках, інші ж запускали 
магазини формату «коло дому». За ре-
зультатами дослідження «Делойт», най-
більше українці купували у магазинах 
«коло дому», на які припадає майже по-
ловина обсягу покупок продуктів харчу-
вання. Це пов’язано з тим, що спожива-
чі сприймають похід у магазин як рутину, 
а не розвагу, тому не бажають витрача-
ти на шопінг багато часу. Під час пан-
демії споживачі побоювалися їздити до 

супермаркетів, вважали за краще купу-
вати товари недалеко від дому. І ритейл 
відреагував на таку тенденцію.

Наприклад, мережа «Ашан Украї-
на» відкрила продовольчі магазини Pick 
up point у різних районах Києва для по-
криття зон свого охоплення. Особливос-
ті формату: можливість швидко адапту-
вати асортимент під потреби клієнтів, 
товар постачають безпосередньо з гі-
пермаркету Auchan, який розташований 
поруч. Це пілотний проєкт. Французька 
мережа планує відкривати інноваційні 
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pick up point поряд з іншими магазина-
ми Auchan.

Мережа магазинів біля дому «КОЛО» 
у 2021 році стала лідером ринку за кіль-
кістю відкритих точок за місяць. Але че-
рез постійні карантинні обмеження та 
падіння трафіку в деяких локаціях ча-
стину неефективних магазинів довело-
ся закрити.

Пандемія COVID-19 змінювала біз-
нес-плани, але ритейлери знаходили 
рішення, щоб залишатися «на плаву». 
Однак у лютому 2022 року, коли росія 
напала на Україну, весь бізнес зазнав но-
вих випробувань.

Скорочення логістичних 
ланцюгів
Вікторія Луценко,  
СЕО «Ашан Україна»:

«За час війни ми втричі збільшили кіль-
кість постачальників. Через військові дії 
від моделі постачання товарів до мага-
зинів через логістичні центри довелося 
частково відмовитися. Нині ми орієнто-
вані на локальні виробництва, які поста-
чають свої товари безпосередньо до 
наших магазинів, обходячи стадію логіс-
тичних центрів».
(Джерело – колонка на сайті Асоціації 
ритейлерів України)

Український ринок та війна
Найскладнішими були перші два тижні 
після початку війни, оскільки події роз-
вивалися дуже швидко. Ритейл опинив-
ся на передовій продовольчої безпеки 
країни. Продуктові мережі перейшли на 
особливий режим роботи, щоб забез-
печити мільйони українців необхідни-
ми продуктами харчування та товарами 
першої потреби.

Основні проблеми продовольчих 
торговельних мереж

• Закриття чи руйнування магазинів та скла-
дів у районах бойових дій, втрата контролю 
над об’єктами на окупованих територіях.

• Руйнування торгових та логістичних об’єк-
тів унаслідок обстрілів, особливо у при
фронтових регіонах.

• Обмеження щодо асортименту та обсягів 
товару у постачальників; недоступність тих 
постачальників, які опинилися на території 
бойових дій чи в окупованих регіонах.

• Нестабільність функціонування логістики 
по всій країні.

• Суттєвий відтік покупців товарів у багатьох 
регіонах України.

• Скорочення робочого часу магазинів унаслі-
док запровадження комендантської години.

• Відтік персоналу через мобілізацію, еваку
ацію за кордон, міграцію у західні регіони.

• Зменшення купівельної спроможності спо-
живачів, економний шопінг.

• Підготовка разом із європейським ритей-
лом до кардинальної економії енергоре-
сурсів.

Джерела – повідомлення ритейлерів та 
оцінки експертів і аналітичних галузевих 
ресурсів

Торговельну інфраструктуру населе-
них пунктів, де тривали бойові дії, було 
зруйновано. Повністю або частково 
пошкоджено два ключові розподіль-
чі центри корпорації «АТБ» у Київсько-
му регіоні, які обслуговують Київську 
та Чернігівську області і Централь-
ну Україну. Розподільний центр (РЦ) у 
Херсонській області тепер на тимча-
сово непідконтрольній Україні тери-
торії. Харківський РЦ постраждав че-
рез активні бойові дії й зараз працює 
на 20–30% від своєї потужності. Про-
дукти розподілялися майже у ручному 
режимі з урахуванням транспортного 
трафіку, доступного у конкретний про-
міжок часу.
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«Попередні оцінки завданих війною 
збитків компанії становлять мільярди 
гривень. Частину товару було знищено 
на складах, ще частину вкрали у мага-
зинах на окупованих територіях, частину 
магазинів зруйновано. Обсяги завданих 
вторгненням рф збитків ще не підрахо-
вували. Однак головні втрати – це понад 
40 співробітників компанії, які віддали 
життя, захищаючи країну», – зазначають 
у компанії «АТБ».

Ритейлери намагалися врятувати не 
лише свій бізнес, а й свої команди. Спів-
робітники платили таким же розумінням 
і працювали на касах у кілька змін по-
при загрозу повітряного нападу. Також 
важливим стало збереження зв’язків із 
постачальниками продуктів харчуван-
ня. У VARUS повідомляють, що постійно 
були на зв’язку з партнерами, домовля-
лися про умови постачання та розра-
хунків індивідуально, шукали нових пе-
ревізників і виробників, зокрема тих, 
хто міг самостійно доставити товари до 
супермаркетів.

Найбільші виклики для компаній 
після 120 днів війни,  
% респондентів

лицях VARUS постійно були необхід-
ні товари, мережа працювала і компа-
нія втрималася», – розповіла директор-
ка з маркетингу мережі VARUS Ольга 
Румянцева.

Деякі гравці ринку змогли не лише 
зберегти свою базу постачальників, але 
й знайти нових. Як повідомляють у Fozzy 
Group, за час повномасштабної вій-
ни компанія знайшла майже 500 нових 
постачальників.

Продукція локальних 
постачальників
Ольга Румянцева, директорка 
з маркетингу мережі магазинів 
Varus:

«Домовлялись про прямі поставки про-
дукції в супермаркети, оминаючи скла-
ди. На заміну постачальникам, які не 
змогли виконувати свої зобов’язання, 
шукали локальних постачальників – не-
великі підприємства, що раніше не мог-
ли зайти у всю мережу, а з початком 
війни закривали товарні позиції в окре-
мих регіонах».
(Джерело – інтерв’ю галузевому ресурсу 
TradeMaster)

Освоювати нові ланцюжки постачань 
українському ритейлу допомогли дер-
жавні компанії. Менеджер комітетів Єв-
ропейської Бізнес Асоціації Тетяна Ши-
роченко зазначає, що деякі компанії 
змушені були налагоджувати нові спосо-
би постачання за допомогою держкор-
порації «Укрзалізниця».

Професор Київської школи еконо-
міки, президент CFO Club Ukraine Ми-
хайло Колесник говорить, що мережі 
також намагалися відстрочити розра-
хунки з постачальниками і виробниками, 
збільшивши їх із 30–40 до 60 днів. Однак 
згодом ритейл став розраховуватися 
швидше. Виробники та постачальники 

Джерело – опитування Американської торговельної палати в Україні (серед 127 компаній – членів Палати).

Безпека та захист співробітників 81 

Логістика і транспорт 55 

Спад діяльності партнерів 38 

Експортно-імпортні операції 36 

Відсутність клієнтів/замовлень 25 

Дефіцит постачання 19 

Релокація 18 

Пошкоджені активи та майно 17 

Доступ до фінансування 14 

Доступ до сировини 11 

Джерело – опитування Американської 
торговельної палати в Україні 
(серед 127 компаній – членів Палати)

«Саме постійна комунікація з постачаль-
никами та перевізниками, злагоджена і, 
можна сказати, героїчна робота колек-
тиву стали запорукою того, що на по-
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зазначають, що не відчули істотних змін, 
приблизно 40% опитаних підрахували, 
що грошей почало надходити менше.

Ганна Дерев'янко, виконавча 
директорка Європейської 
Бізнес Асоціації:

«Для ритейлу, як і для іншого бізнесу, 
персонал став найважливішим активом 
під час війни. Також важливим чинни-
ком стала логістика. Я думаю, це клю-
чові питання, які досі виникають у ри-
тейлерів. Ще однією проблемою для 
ритейлу стане купівельна спромож-
ність населення, яка, як ми бачимо, по-
ступово скорочується. Це дуже впли-
ває на ритейл, на асортимент товару, 
який вони закуповують. Я думаю, що 
під час війни все це буде динамічно 
змінюватися.
Ніхто й гадки не мав, що війна може 
мати такі масштаби. Хтось більше, а 
хтось менше до цього готувався. Про-
те той, хто більше готувався, можли-
во, зараз краще здатен впоратися з но-
вою реальністю. Основний ключовий 
урок віднедавна — це допускати будь
який сценарій, бути готовим до різних 
варіантів розвитку подій. Подруге, по-
трібно бути гнучким. Потретє, якщо в 
тебе хороша команда, то можна пройти 
будьякі випробування. Бізнес отримає 
більше досвіду і навчиться виходити з 
будьяких екстремальних ситуацій. За 
час війни ми розвинемо креативність, 
яка може застосовуватися у подальшій 
професійній діяльності».

Події воєнного часу
Головною новиною у мирний час на рин-
ку було придбання торговельної мере-
жі Billa компанією NOVUS. Угоду закрили 
1 грудня 2020 року. Але з першими раке-
тами, що впали на Київщину, все ради-
кально змінилося. За перший тиждень 

повномасштабної війни перестали пра-
цювати понад 10 супермаркетів NOVUS. 
У травні відновив роботу магазин в Ір-
пені, 22 червня знову відкрився магазин 
у ТРЦ Retroville на Виноградарі в Києві. 
Також важливим етапом було відкриття 
першого за час повномасштабної вій-
ни нового магазину на Керченській пло-
щі столиці. Натепер NOVUS налічує при-
близно 100 торгових точок в Україні у 
різних форматах (супермаркет, гіпер-
маркет, express).

Найбільші зміни відбулися в регіо-
нальному контексті, оскільки ритейле-
ри, як і багато інших бізнесів, зосере-
дилися на відкритті бізнесу на Заході 
України. На Волинську, Рівненську, Тер-
нопільську, Львівську, Івано-Франківську, 
Хмельницьку, Чернівецьку, Закарпатську 
області у першому півріччі 2022 року 
припало 35,5% відкриття бізнесу. Варто 
зазначити, що тенденція руху на Захід 
була помітна і в мирний час, але рік тому 
цей показник не перевищував 25%.

На частку столиці з ї ї околицями при-
падало всього 10,9% замість попередніх 
24,8%. Також центральні регіони демон-
стрували пожвавлення соціальної та під-
приємницької активності. Це забезпечи-
ло центральному регіону друге місце за 
кількістю відкриттів нових торгових то-
чок із показником 25,1%.

Третім найпривабливішим регіоном 
для ритейлерів є Південна Україна, де 
відбулося 17,1% всіх нових відкриттів про-
довольчих магазинів. Найменш популяр-
ними регіонами є ті, які знаходяться на 
передовій або де є загроза обстрілів. 
Тому на Сході України зафіксовано лише 
6,2% відкриттів торгових точок, а на Пів-
ночі – лише 5,2%.

«Деякі магазини у Бучі та Ірпені ви-
мушено закривалися, адже вони опини-
лися в епіцентрі подій. Життя співробіт-
ників – пріоритет, тому деякі магазини у 
Києві були на паузі. Ми визначили пере-
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лік опорних маркетів і щодня повідом-
ляли у соцмережах про магазини, що 
працюють, та їхній графік роботи. Графік 
змінився, адже співробітники мали діста-
тися додому або на роботу до настання 
комендантської години. Деякі з них за-
лишалися у магазинах тижнями, оскіль-
ки не встигали доїхати додому», – розпо-
вів СЕО NOVUS Марк Петкевич.

Прямі втрати торгівлі 
з початку війни

Торгові центри 0,3 23
 млрд USD одиниці

Ритейл 1,7 2903 
 млрд USD одиниці

Мережа «АТБ», яка є лідером за кількістю 
маркетів в Україні, після лютневого напа-
ду росії на Україну змушена була призу-
пинити роботу майже 200 торгових то-
чок. Частина з них були пошкоджені або 
зруйновані, а інші – відрізані від комуні-
кацій. Десятки супермаркетів «АТБ», які 
опинилися у прифронтовій зоні, працю-
вали тижнями у збиток, але задовольня-
ли потреби населення. Сьогодні ж свою 
роботу відновили понад 100 магазинів у 
Київській, Черкаській, Чернігівській, Сум-
ській та Харківській областях. Мережа 
також змогла відкрити сім нових мага-
зинів. Загалом під брендом «АТБ» зараз 
працює майже 1,5 тис. торгових точок у 
24 областях України.

Ще один ключовий гравець рин-
ку – Fozzy Group (супермаркети «Сіль-
по», Le Silpo, магазини формату «коло 
дому» «Фора», Thrash! ТРАШ!, Fozzy 
C&C) – до вторгнення росії в Україну ке-
рував 736 магазинами. Сьогодні працю-
ють понад 670 торгових об’єктів, решту 
довелося закрити. При цьому у травні та 
червні вдалося відновити торгові точки 
у Києві, Харкові та відкрити чотири но-
вих «Сільпо» в Києві, Ужгороді, Львові і 

Червонограді, а також чотири нові мага-
зини мереж «Фора» та Thrash! ТРАШ!

Зі слів Дмитра Циганкова, когнітив-
ного директора Fozzy Group, для його 
компанії не було вибору — працювати чи 
ні. Коли йшлося про продовольчу без-
пеку українців, потрібно було працювати 
навіть у зонах бойових дій.

«Я залишився в Ірпені та фактич-
но був відрізаний від Києва. Пішов до-
помагати у магазин, – згадує Дмитро. – 
Якщо можете працювати, є люди, товар, 
то ви працюєте. Якщо цього немає – не 
працюєте. Прийшли допомагати навіть 
люди, які раніше працювали в магазині 
та звільнилися за декілька місяців до вій-
ни. Важливими вважались три фактори: 
безпека, люди та логістика. Саме ці фак-
тори вирішували продовжувати працю-
вати чи ні».

VARUS на час цілодобової комен-
дантської години закривав торгові точ-
ки у Києві, Запоріжжі та Київській об-
ласті. З огляду на безпеку довелося 
тимчасово закрити 10 супермаркетів 
на Донеччині, а персонал – евакуюва-
ти. Також VARUS втратив контроль над 
супермаркетами в окупованому Енер-

Джерело – дослідження Асоціації ритейлерів України та Української ради торгових центрів
(за період з 24 лютого по 23 квітня 2022 року опитано 295 торговельних компаній).

Послуги
1,2

Ювелірні
вироби

1,1

Інше
8,8

Електроніка
та побутова 

техніка
3,6

Одяг, взуття
5,8

Продукти
харчування

30,2

Всього
50,7

Сума прямих збитків від військових 
дій за галузями ритейлу, млрд грн

Джерело – дослідження Асоціації ритейлерів 
України та Української ради торгових центрів 
(за період із 24 лютого по 23 квітня 2022 року 
опитано 295 торговельних компаній)

https://hub.kyivstar.ua/news/kyyivstar-uklon-fozzy-group-geroyi-drugogo-sezonu-podkastu-realisty/
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годарі та закрив частину супермаркетів 
малого формату To Go і деякі брендо-
ві супермаркети у Києві та Дніпрі. Однак 
після деокупації деяких регіонів ритей-
лер почав відкривати нові торгові точки 
та відновлювати роботу відремонтова-
них старих. Зі 116 супермаркетів мережі 
сьогодні працюють 98. VARUS поступо-
во відкриває раніше закриті супермар-
кети у Києві, Дніпрі та планує відкриття 
нових торгових точок.

«Ашан Україна» розпочав 2022 рік із 
приростом товарообігу на 8% та збіль-
шенням доходів мережі на 25%. Але від 
початку війни збитки сягнули 150 млн 
грн. Компенсувати їх вдається завдяки 
фінансовій підтримці материнської ком-
панії. Ці кошти допомагають своєчасно 
виплачувати зарплату співробітникам і 
розраховуватися з постачальниками та 
партнерами.

Через активні бойові дії у Київській 
та Харківській областях мережа була 
змушена закрити свої торгові точки у 
цих регіонах. На сьогодні не працюють 
три магазини: два – у Харкові та один – 
в Одесі (у ТЦ, у якому він був, потрапила 
ракета, магазин дуже постраждав). Най-
більш відвідуваними стали магазини у 
Львові та Чернівцях, цьому сприяла мі-
грація українців із зон бойових дій. Київ 
також був серед лідерів із продажу в ме-
режі, незважаючи на тимчасовий відтік 
населення у перші місяці війни. У сере-
дині липня «Ашан Україна» відкрив пер-
ший магазин в Ірпені у форматі Pick up 
point. На сьогодні продуктова мережа 
налічує 40 торгових точок.

Формат «коло дому»
Після початку війни найбільша в країні 
Асоціація ритейлерів України проаналі-
зувала роботу магазинів формату «коло 
дому». У преамбулі експерти справед-
ливо зазначають, що саме такі магази-
ни забезпечують критично важливими 

позиціями товарів тих українців, яким 
складно дістатися до великого супер-
маркету чи гіпермаркету.

До війни мережа магазинів «КОЛО» 
була одним із найбільш динамічно зро-
стаючих ритейлерів України і налічува-
ла понад 270 торгівельних точок, відзна-
чають в РАУ. Під час окупації Київської 
області компанія втратила вісім магази-
нів. На кінець березня «КОЛО» вдало-
ся відновити роботу всього 74 опорних 
магазинів, і лише станом на середи-
ну липня їх кількість зросла до 191 міні-
маркету. Проте з перших днів вторгнен-
ня рф у Київський регіон менеджмент 
компанії продовжував роботу. 3 берез-
ня ритейлер заявив, що спільно з Мін-
цифри долучився до розроблення карти 
онлайн продовольчих точок, які працю-
ють в умовах воєнного стану. 7 березня 
«КОЛО» відновило постачання хліба та 
молочних продуктів у магазини, які пра-
цювали на той момент, а 22 березня ме-
режа долучилася до послуги «Готівка на 

Готовність відкривати нові 
магазини
Марина Сергієнко, СЕО мережі 
«КОЛО»:

«Якщо говорити про наші довгостро-
кові задачі, ми дивимось на все оптимі-
стично. Ми відмовились від магазинів, 
які «не показували» у нас довгостро-
ковий прибуток. Але ми плануємо пе-
ренести ці торгові точки в інші локації, 
оскільки хочемо максимально зберег-
ти розмір мережі на довоєнному рівні. 
Частину магазинів ми точно закриємо. 
Проте ми готові відкриватися у нових 
місцях. У нас є для цього ресурси, об-
ладнання, яке ми готові перевезти, і 
зрозумілий та відпрацьований процес 
запуску магазину».
(Джерело – RAU-вебінар «Яким буде 
український ритейл після війни»)



17

касі». Далі почався поступовий процес 
відновлення роботи тих магазинів «коло 
дому», що вціліли.

Ще одним об’єктом для вивчен-
ня РАУ стала луцька компанія VolWest 
Retail, яка керує мережею магазинів 
«Наш Край» і Spar. Станом на квітень 
з 266 магазинів «Наш Край» і Spar вже 
працювало 243 точки у форматах «мага-
зин біля дому» та «експрес», більшість з 
яких не припиняли свою діяльність. Пов-
ністю або частково зруйновані були що-
найменше шість торговельних точок: 
у містах Ірпінь та Ворзель Київської об-
ласті, а також у Харкові. Попри збитки у 
квітні відбулося відкриття нового мар-
кету Spar у селі Великий Кучурів Черні-
вецької області, у червні – у місті Калуш 
Івано-Франківської області. Компанія ак-
тивно співпрацює з мережами Spar по 
всій Європі, з якими перенаправляють 
гуманітарні вантажі українцям уже про-
тягом п’яти місяців.

Відома на заході торговельна мере-
жа «Рукавичка» відновила роботу усіх 
189 магазинів ще на початку травня. За 
даними РАУ, магазини мережі знахо-
дяться та працюють у Львівській, Іва-
но-Франківській, Закарпатській, Во-
линській, Рівненській, Хмельницькій та 
Тернопільській областях. Станом на тра-
вень мережі «Рукавичка» вдалося вбе-
регти усі торговельні об’єкти.

У день початку повномасштабно-
го російського вторгнення в південно- 
українській мережі «Копійка» заявили, 

що всі універсами працюють у штатно-
му режимі згідно із затвердженим графі-
ком. Водночас, як свідчать у РАУ, вже за 
два дні єдиний магазин «Копійка» в Хер-
соні було зачинено, а в роботі мережі в 
інших регіонах були перебої. Також були 
тимчасові перебої з постачанням хліба в 
універсами в містах Південноукраїнськ, 
Первомайськ та Миколаїв. 9 березня ри-
тейлеру вдалося відчинити усі магази-
ни, в тому числі в Херсоні, проте пізніше 
ситуація змінилася знову. Із 98 маркетів 
мережі, які знаходяться в Одеській, Хер-
сонській і Миколаївській областях, сьо-
годні працюють 90. Зараз компанія го-
тує перші два нових відкриття, ще один 
магазин – в планах на осінь.

Зростання цін та замовлення 
онлайн 
Війна в Україні «підвищила» ціни на про-
дукти харчування. За даними Держстату, 
у червні 2022 року інфляція становила 
21,5% (проти показника станом на чер-
вень 2021-го). Найбільше подорожчали 
овочі – на 88,8%, хліб і хлібопродукти – 
на 34,1%, риба і морепродукти – на 30,2%, 
макаронні вироби – на 28,7%. Цукор по-
дорожчав на 26%, вершкове масло – на 
25%, а ось олія – лише на 7%. Молоко по-
дорожчало на 21%. Ціни на м’ясо зросли 
на 17% через скорочення виробництва. 
А ось яйця, навпаки, дещо подешев-
шали, що пов’язано з падінням спожи-
вання та зменшенням обсягів експорту 
яєць. Хоча якщо порівнювати з ціновими 

7,0

Олія

17,0

М’ясо

21,0

Молоко

25,0

Вершкове 
масло

26,0

Цукор

28,7

Макаронні 
вироби

30,2

Риба
і море-

продукти

34,1

Хліб і 
хлібопродукти

88,8

Овочі

Подорожчання основних продуктів, %, червень 2021/червень 2022

https://www.ukrstat.gov.ua/
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«Така тенденція не дивує, адже бага-
то українців у кризові часи запасаються 
поживними та необхідними продуктами 
тривалого зберігання. Також істотно зріс 
попит на категорію акційних товарів», — 
коментує Євген Нетреба, комерційний 
директор Zakaz.ua.

Аналітики Zakaz.ua зазначили, що 
за час війни помітно зріс тренд щодо 
використання мобільного застосунку. 
Так, у 2020 році 76,7% клієнтів замов-

14,0 14,3
18,9

22,4 23,6
27,7

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень

Зміна індексу цін на продукти харчування у 2022 році*, %

показниками грудня 2021 року, то вони 
на зазначений вид продукції знизились 
майже на 34%.

Аналітики Zakaz.ua підрахували, що 
ціни на деякі позиції сезонних ягід зрос-
ли у кілька разів. Наприклад, майже 
втричі здорожчала малина – на 197%. На 

полицях більшості супермаркетів у фа-
сованому вигляді вона коштує 198 грн 
за 250 грамів. Також істотно подорож-
чала найпопулярніша впродовж остан-
ніх років лохина. Нині вона коштує май-
же 470 грн/кг, що на 127% більше, ніж у 
липні 2021 року.

*Проти відповідного місяця попереднього року, разом із безалкогольними напоями

ляли товари через сайт сервісу, а мо-
більний застосунок використовували 
23,3%, у 2021-му частка на користь про-
грами підвищилася до 46%. Зараз кіль-
кість замовлень через програму ста-
більно перевищує показник більш ніж 
на 50%. У лютому 2022-го зафіксували 
51,6% замовлень серед усіх клієнтів, у 
березні показник сягнув піку на рівні 
58,7%.

Джерело – дослідження «Споживацькі настрої українців» компанії «Делойт» в Україні (проведеного у листопаді 2021 року 
та оприлюдненого у травні 2022 року)? https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/Press-release/
Consumer-sentiment-of-the-Ukrainians-over-the-pre-war-period_UA.pdf

Glovo 21 

Власні служби доставки ресторанів 13 

Власні служби доставки магазинів 13 

Raketa 12 

Частки ринку доставки 
продуктів та готової їжі серед 
найпопулярніших сервісів в Україні 
напередодні війни, %

Джерело – дослідження «Споживацькі 
настрої українців» компанії «Делойт» в 
Україні (проведеного у листопаді 2021 року та 
оприлюдненого у травні 2022 року).
https://www2.deloitte.com/content/dam/
Deloitte/ua/Documents/Press-release/
Consumer-sentiment-of-the-Ukrainians-over-
the-pre-war-period_UA.pdf.

Відсоток українців, які 
користуються сервісами доставки 
продуктів та готової їжі, %

Джерело – дослідження «Споживацькі настрої українців» компанії «Делойт» в Україні 
(проведеного у листопаді 2021 року та оприлюдненого у травні 2022 року)

2020 рік 73 

2021 рік 84  

Джерело – дослідження «Споживацькі 
настрої українців» компанії «Делойт» в Україні 
(проведеного у листопаді 2021 року  
та оприлюдненого у травні 2022 року).

Якщо говорити про кількість замов-
лень онлайн, то у деяких торгових ме-
реж-партнерів показники не змен-
шились. Користувачі сервісу почали 
замовляти менше товарів, але частіше. 
Серед покупців сервісу онлайн Zakaz.ua 
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істотно підвищився попит на бакалійні 
товари: крупи, макарони, борошно, цу-
кор, сіль, олію, консерви, чай і каву.

У березні–червні 2022 року частка 
замовлень серед усіх категорій на зазна-

чену групу товарів становила 20,8%, тоді 
як за аналогічний період 2021-го – 17,8%. 
Це пов’язано з тим, що багато україн-
ців запасалися продуктами тривалого 
зберігання.

Проблемний імпорт
ня звичної діяльності компаній, зазначи-
ли експерти Європейської Бізнес Асоці-
ації. Неможливість заплатити за імпорт-
ний товар чи сировину, зокрема через 
те, що було замовлено до 24 лютого, до-
давало проблем бізнесу.

Від початку повномасштабної війни в 
Україні ритейлери могли купувати валю-
ту для закупівлі лише соціально важли-
вих імпортних продуктів. Через блоку-
вання українських портів морем стало 
неможливо завозити імпортний товар. 
Усі ці проблеми гальмували поновлен-

Приріст імпорту продовольчих товарів у першій половині 2022 року, млн USD

Джерела – Держмитслужба, Держстат і розрахунки delo.ua (проти аналогічного періоду попереднього року) 
*Мінеральні продукти
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Джерела – Держмитслужба, Держстат і розрахунки delo.ua (проти аналогічного періоду 
попереднього року). *Мінеральні продукти

«На жаль, на тимчасово окупованих те-
риторіях є значна кількість виробничих 
потужностей українських і міжнарод-
них компаній, які випускають звичні для 
українців товари щоденного вжитку. До 
того ж деякі компанії, хоч і не опинили-
ся в окупації, але втратили склади з про-
дукцією або мають труднощі з логісти-
кою, що також обмежило їхню можли-
вість реалізовувати товари. Це істотна 
проблема не тільки для виробників, а 
й для ритейлерів, оскільки саме до ос-
танніх у покупців виникатимуть питання 
щодо відсутності товарів. Поки що про-
давці намагаються диверсифікувати по-
стачання, шукають альтернативи дефі-

цитним товарам серед імпорту та нових 
виробників в Україні», – заявила Тетяна 
Широченко, менеджерка комітетів Єв-
ропейської Бізнес Асоціації.

У Київській школі економіки зазна-
чили, що з цієї причини змінився асор-
тимент у торговому залі та припини-
ли з’являтися товари виробників, які 
мали виробництва чи склади в окупо-
ваних регіонах. Унаслідок цього про-
дуктові мережі намагаються заміщувати 
продукцію імпортом, тому на україн-
ський ринок дедалі більше надходить 
іноземної продукції. У Київській школі 
економіки наголосили, що це правиль-
не рішення, хоча для деяких спожива-
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лися на 49% порівняно з аналогічним по-
казником 2021-го. У перші місяці через 
обмеження експортно-імпортних опе-
рацій зменшився асортимент імпортних 
сирів і ковбас, однак сьогодні триває по-
ступове відновлення позицій.

На початку липня Кабінет Міністрів 
України скасував перелік товарів кри-
тичного імпорту, а для імпорту послуг 
обмеження частково продовжують дія-
ти. Після скасування переліку критично-
го імпорту та валютних обмежень бізне-
су буде легше працювати, що дозволить 
відновити обсяги реалізації та пропози-
ції для покупців.

Власний швидкий імпорт
Дмитро Циганков, когнітивний 
директор Fozzy Group:

«Усе їде довше через війну, тому вже в 
Україні ми хочемо швидше поставити 
товар на полиці. Товари в «Сільпо» є без 
перекладу українською мовою. Це про-
дукти, які ми власними силами замови-
ли та офіційно завезли для продажу. Та 
ми турбуємося про ваші особливості ді-
єти або алергії, тому зворотній бік ети-
кетки сумлінно перекладаємо. Щоб от-
римати детальну інформацію про склад 
імпортного товару, скануйте штрих
код у мобільному додатку «Сільпо» або 
зверніться до співробітника магазину».

Нарощування імпорту легальних, 
проте недокументарно 
адаптованих продуктів в Україну

Джерело – Держстат (проти аналогічного 
періоду попереднього року)

2021 рік 68

 158

2022 рік 87 

 167 

М’ясо та субпродукти                Овочі

чів відсутність певної продукції стала 
критичною.

Як зазначають у корпорації «АТБ», ва-
гомим чинником зміни експортно-імпорт-
них операцій стала блокада українських 
портів. Тому ритейлер, як й інші торго-
ві компанії, не зміг приймати всі товари, 
які традиційно надходили морським шля-
хом. У компанії оперативно створили нові 
склади для коригування логістики, част-
ково перемикнулися на порти Туреччини 
та Румунії, а потім залучили автомобіль-
ний транспорт. Разом із урядовими та си-
ловими структурами формувалися зелені 
коридори для доставляння продуктів.

У VARUS майже не відчули впливу ім-
портних обмежень. Більшість продуктів 
першої потреби були внесені до пере-
ліку критичного імпорту та постачали-
ся без проблем. Затримки через обме-
ження були тільки щодо продуктів не 
першої потреби, наприклад, алкоголю. 
Однак складські запаси та постачання 
українських виробників задовольнили 
попит споживачів.

Через блокування портів компанії 
«Ашан Україна» довелося переорієнту-
ватися на доставку автомобільним тран-
спортом. Обмеження згідно зі списком 
критичного імпорту також скоротили 
постачання власних ТМ у непродукто-
вій групі. Загалом обсяги закупівель з 
березня по червень 2022 року скороти-

Джерело – Держмитслужба

Продовольчі 
товари

Метали та 
вироби з них

Машини, 
устаткування 
та транспорт

10,1 4,6 2,4

ТОП-3 категорій експорту 
товарів за січень–червень  
2022 року, млрд USD

Джерело – Держмитслужба
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У «Делойт» в Україні розповіли, що че-
рез війну ритейлери зіткнулися зі склад-
ними завданнями, такими як безпека 
персоналу і клієнтів, відновлення зруй-
нованих магазинів та складів, зміна логіс-
тичних ланцюжків і встановлення нових 
каналів постачання, переговори з орен-
додавцями щодо гнучких умов оренди. 
Тому про появу нових фундаментальних 
підходів годі й говорити, але найефек-
тивніші з наявних бізнес-алгоритмів за-
лишаться галузевим стандартом. Один 
із них – багатоканальність продажів.

Автоматизація роботи торговель
них мереж, застосування 
інноваційних технологій.
Напрями автоматизації та 
впровадження інновацій у ритейлі 
під час війни.

• Впровадження формату самообслуговуван-
ня, збільшення таких кас у торгових залах

ü Відновлення функціонування замовлень 
онлайн, подальший розвиток продажів 
онлайн, намагання збільшити їхню частку

• Перехід із російських систем автоматизації 
та обліку на європейські чи вітчизняні

• Розвиток власних маркетплейсів у великих 
торговельних мережах

• Залучення чатботів для розширення та по-
кращення комунікацій з покупцями

• Використання QRкодів у торговому залі
• Активізація впровадження послуги видачі 

готівки на касі у все більшій кількості тор-
говельних мереж, суттєве збільшення лімі-
тів на зняття готівки

Джерела – повідомлення ритейлерів та 
оцінки експертів і аналітичних галузевих 
ресурсів

«До початку війни українські ритейле-
ри активно розвивали омніканальність – 
підхід, який передбачає комбінацію про-
дажів онлайн та офлайн. Споживачі мог-

ли здійснити шопінг відразу через кіль-
ка каналів – від традиційних покупок 
онлайн до формату click and collect, тоб-
то збери кошик в онлайні, а отримай за-
мовлення у найближчій точці видачі. Та-
кий формат зберігатиме свою популяр-
ність і надалі, зокрема після перемоги 
України», – зазначив директор, керівник 
галузевої групи з ритейлу та гуртової 
дистрибуції «Делойт» в Україні Олек-
сандр Ямпольський.

Через проблеми з готівкою ритей-
лери масово впроваджували послугу 
зняття грошей із карток на касі супер-
маркету. У Київській школі економіки 
вважають, що зняття готівки на касі – це 
опція корисна не тільки для покупців, 
але й для самої мережі. З одного боку, 
це дозволило задовольнити потребу на-
селення у готівці, з іншого, – стало ви-
ходом із ситуації з інкасацією. Адже на 
початку бойових дій багато інкасаторів 
пішли на фронт, та й можливість своє-
часно перевозити готівку була не завж-
ди, додають в мережі «АТБ».

Fozzy Group і до повномасштабної 
війни активно тестували та впроваджу-
вати різні інноваційні рішення. Знят-
тя готівки на касі було давно, але за час 
активної фази бойових дій збільшено 
граничний ліміт зняття до 6500 гривень.

У «Сільпо» активно закликали покуп-
ців користуватися своїм мобільним за-
стосунком для сканування штрих-кодів 
на товарах, адже у перші тижні не виста-
чало рук для оновлення цінників. Крім 
того, у перші тижні були великі черги 
у низці супермаркетів, тому в мобіль-
ному застосунку «Сільпо» був особли-
во затребуваним сервіс «Вільнокаса», 
що дозволяє самостійно просканувати 
товари, а потім на касі самообслугову-

Багатоканальність та асортимент
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вання, відсканувавши QR-код, здійснити 
покупку.

Окупація деяких областей, де пере-
важно є великі виробники та постачаль-
ники товарів, призвела до того, що грав-
цям ринку довелося трансформувати 
систему закупівель. Наприклад, Херсон-
щина – це великий постачальник агро-
продуктів як від фермерів, так і від ве-
ликих виробництв. У «Ашан Україна» 
розповіли, що вони, як і всі ритейлери, 
зіткнулися з дефіцитом томатної пасти 
через зупинку заводу «Чумак».

«Томатну пасту складно знайти на 
території України, і до нового врожаю 
ї ї також буде складно знайти в імпорті. 
Тому в «Ашан Україна» ухвалили рішен-
ня скоротити представленість цієї ка-
тегорії, забезпечивши лише наявність 
однієї торговельної марки на полиці», — 
розповіли в компанії.

Крім томатної пасти, стали недоступ-
ні майонези й соуси ТМ «Чумак». Ще од-
ним із великих заводів, який опинився 

на окупованій Херсонщині, став «Да-
нон», тож лінійка їхньої продукції зникла 
з полиць магазинів. У сегменті космети-
ки українські виробники/постачальники 
мали проблеми з постачанням та вироб-
ництвом товарів у зв’язку з територіаль-
ним розміщенням (Харків та Харківська 
область).

Аналогічна ситуація із соками San-
dora, оскільки завод теж розташований 
у зоні бойових дій. Ця ТМ мала великий 
попит, але сьогодні ї ї немає на полицях, і 
це потрібно прийняти як ритейлеру, так 
і клієнту, додали в NOVUS.

Частка продажів товарів власних 
торгових марок в українському 
ритейлі, %

Джерело – Consulting for Retail (з посиланням на Nielsen)

2017 рік 11,7 

2021 рік 15,4 

2025 рік (прогноз) 22-25

Джерело – Consulting for Retail (з посиланням 
на Nielsen)

Маркетинг та соціальні ініціативи
Для маркетингу сьогодні серйозні часи, 
оскільки більшість мереж приєднала-
ся до політики єдиних цін, а маркетинг 
почав виконувати більш соціальну функ-
цію. Так, від початку повномасштабно-
го вторгнення «Ашан Україна» припи-
нив усі маркетингові активності, а ре-
кламний бюджет спрямував на гумані-
тарну допомогу країни. Від кінця травня 
продуктова мережа впровадила акцій-
ні пропозиції на найнеобхідніші катего-
рії товарів, зокрема на деякі товари для 
дому.

У NOVUS розпочали активну бла-
годійну діяльність разом із їхнім литов-
ським фондом Food for Ukraine. Дотепер 
компанія надає гуманітарну допомогу 

нужденним українцям, насамперед со-
ціально незахищеним – малозабезпече-
ним сім’ям, особам з інвалідністю, людям 
з особливими потребами, літнім людям.

«АТБ» продовжує створювати ро-
бочі місця, сплачувати податки до бю-
джетів усіх рівнів. Також компанія надає 
підтримку захисникам України. Загаль-
на сума гуманітарної допомоги україн-
цям, у тому числі ЗСУ, від «АТБ» за час 
військового вторгнення вже перевищи-
ла 200 млн гривень. При цьому компа-
нія надає продуктову підтримку виму-
шеним переселенцям, мешканцям зони 
бойових дій, постраждалим від ракетних 
ударів медичним установам, волонтер-
ським організаціям.
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VARUS також припинив маркетингову ак-
тивність. Акцій не було, але спілкуватися з 
клієнтами не припиняли, тож у соцмере-
жах повідомляли, як пройшов день у ме-
режі, оперативно інформували про режим 
роботи магазинів. Згодом, коли покуп-
ці швидко відновили звички споживачів, 
компанія розпочала впроваджувати акції 
в унісон із ситуацією в країні. Для цього у 
соцмережах запустили рубрику «На зло-
бу дня», де команда публікувала актуаль-
ні картинки з прив’язкою до VARUS. Спіль-
но з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком 
запущено проєкт «Кулінарна підтримка», 
в межах якого Євген навчає українців го-
тувати смачну їжу. При цьому VARUS до-
помагає незахищеним верствам населен-
ня та займається благодійністю. Сьогодні 
компанія сконцентрувалася на допомо-
зі дітям-сиротам та стала основним парт-
нером ініціативи «Дитинство без війни». 
Цей проєкт займається евакуацією укра-
їнських дітей, які залишилися без батьків 
чи опікунів, до Туреччини.

Джерело – опитування Американської торговельної палати в Україні (серед 127 компаній – членів Палати)
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Джерело – опитування Американської торговельної палати в Україні 
(серед 127 компаній – членів Палати).

Наприкінці лютого «Сільпо» приєд-
налося до збору коштів у фонд «Повер-
нись живим». У мобільному застосунку 
ритейлер надав можливість гостям від-
давати свої бали на благодійність, які 
вони конвертують у гроші та передають 
у фонд. Також Fozzy Group має інші со-
ціальні ініціативи для допомоги людям.

«Ми продовжуємо надавати гумані-
тарну допомогу по всій Україні. За пер-
ші 100 днів повномасштабної війни Fozzy 
Group передала понад 1300 тонн про-
дукції на потреби ЗСУ, лікарень, при-
тулків та всіх, хто особливо гостро від-
чув біду. Також разом із Мінсоцполітики 
та БФ КШЕ (Благодійний фонд Київської 
школи економіки. – Авт.) ми ввезли до 
України понад 490 тонн гуманітарної до-
помоги та роздали ї ї у магазинах наших 
чотирьох мереж. Приєдналися до про-
єкту допомоги Мінсоцполітики: благо-
дійники можуть придбати передпла-
ту товарів для українців», – зазначили у 
пресслужбі Fozzy Group.

Купівельна спроможність
Наприкінці лютого та на початку берез-
ня відбулося суттєве падіння споживчої 
активності, хоча надалі вона почала по-
ступово відновлюватися, зазначили у Єв-
ропейській Бізнес Асоціації.

Можна виділити деякі тенденції, осо-
бливо на початку повномасштабного 
вторгнення, коли люди активно купува-
ли харчі, зокрема тривалого зберігання, 
одяг, дитячі товари. Також значний вплив 
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мала міграція населення: дещо знизив-
ся попит через від’їзд багатьох людей 
за кордон, а також змінився географіч-
ний чинник через релокацію всередині 
країни.

«Має місце також емоційний чин-
ник: люди підтримують локальних ви-
робників, обираючи українські товари, 
а також відстежують позицію того чи 
іншого бренду щодо війни та присут-
ності у росії. Значно зменшився попит 
на так звані емоційні покупки, оскільки 
люди прагнуть витрачати гроші на не-
обхідні продукти і товари. Доходи на-
селення помітно знизилися, тож люди 
намагаються заощадити майже на всьо-
му», – зазначає Тетяна Широченко.

Джерело – дослідження «Споживацькі настрої українців» компанії «Делойт» в Укра-їні (проведено у листопаді 2021 року
та оприлюднено у травні 2022 року).
*Купувати дешевші аналоги, відмовлятися від покупки чи відкладати ї ї.

Алкогольна продукція 66 

Готова їжа (зокрема,
у кафе та ресторанах) 65 

Дитячі товари 50 

Продукти харчування 45

Як змінилася купівельна спромож
ність українців. Динаміка у порів
нянні з минулими роками.
Часка споживачів, які намагаються 
економити* при купівлі товарів за 
категоріями, %.

Джерело: дослідження «Споживацькі настрої 
українців» компанії «Делойт» в Україні 
(проведеного у листопаді 2021 року). 
*Купувати дешевші аналоги, відмовлятися від 
покупки чи відкладати ї ї.

Частка споживачів, які обирають продукцію українського виробництва, %

Джерело – дослідження «Споживацькі настрої українців» компанії «Делойт» в Україні 
(проведено у листопаді 2021 року та оприлюднено у травні 2022 року).

Джерело – дослідження «Споживацькі настрої українців» компанії «Делойт» в Україні (проведено у листопаді 2021 року та оприлюднено у травні 2022 року).
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За словами СЕО NOVUS Марка Петкеви-
ча, сьогодні у компанії оцінюють падін-
ня чеків у мережі на 30%, а середній чек 
ці втрати не компенсує. Падіння виручки 
пов’язано з падінням купівельної спро-
можності населення та інфляцією, а такі 
показники може компенсувати лише 
зростання ВВП і рівня життя, але в умо-
вах війни це неможливо. Компенсація 
відбувається внаслідок внутрішньої еко-
номії у компанії, це допомагає звільняти 
гроші, спрямовані на купівлю товару.

У VARUS середній чек став біль-
шим, а кількість покупок меншою. Та-

кож клієнти намагаються закупитися на-
перед. Купують і найдешевші продукти, 
і такі, до яких звикли на початку масш-
табної війни. Однак доходи населення 
зменшуються, тому в мережі збільшу-
ють кількість позицій у середньому та 
низькому ціновому сегменті, при цьому 
залишають товари у високому ціново-
му сегменті. Так, VARUS пропонує клієн-
там товари першої ціни – категорія то-
варів повсякденного вжитку з найбільш 
вигідною та привабливою ціною. Це мо-
лочні продукти, крупи, цукор, борошно, 
чай, соняшникова олія, побутова хімія, 
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косметика, предмети особистої гігієни 
тощо. У магазинах мережі продукти хар-
чування першої ціни представлені під 
торговельною маркою «Вигода». Непро-
довольчий асортимент цієї групи про-
понують під ТМ «Чистий зиск». Сьогод-
ні VARUS утримує мінімальну ціну більш 
ніж на 200 продуктів.

За даними Zakaz.ua, сьогодні се-
редній чек продуктового кошика се-
ред B2С-клієнтів становить 53 USD, тоді 

як за аналогічний період минулого року 
він дорівнював 58 USD. Серед клієнтів 
B2В середній чек у червні 2021 року був 
101 USD, тоді як у 2022-му – 90 USD. Од-
нак варто враховувати сезонність: уліт-
ку кількість замовлень зазвичай нижча, 
ніж у зимовий та осінній періоди. Ана-
літики припускають, що до кінця серп-
ня середній чек та кількість замовлень 
зростуть.

У Київській школі економіки зазна-
чили, що ритейлери роблять усе, щоб 
збільшити прибутковість. «Спрацьо-
вує не один інструмент управління, а 
ефект сукупності дій. Мережі намага-
ються збільшити власну прибутковість 
через вплив на закупівельну ціну, тоб-
то ї ї зниження та відстрочення оплати. 
При цьому є тиск на виробників. Також 
мережі йдуть шляхом скорочення ви-
трат, вивільнення персоналу, перегля-
ду логістичних маршрутів і оптимізації 
продуктової лінійки у торговій залі. Хоча 
останнє може призвести до зникнення 
деяких продуктів взагалі», – підсумував 
професор Київської школи економіки, 
президент CFO Club Ukraine Михайло 
Колесник.

Він додав, що купівельна спромож-
ність залежить також від новин із фрон-
ту: хороші новини підвищують обіг 
грошей, тому всі сподіваються на як-
найшвидше закінчення війни.

Настрої інвесторів щодо 
українського ритейлу

• Перезапуск діяльності більшості зруйнова-
них торгових об’єктів на вільній та деокупо-
ваній територіях

• Відкриття нових магазинів за ефективними 
концепціями, окремих та у складі ТЦ, націо-
нальними та регіональними ритейлерами

• Зосередження інвестицій у ритейл пере-
важно у Західній Україні

• Відновлення привабливості стрітритейлу, 
особливо у столиці та великих містах

• Розосередження логістичних хабів торгових 
мереж за регіонами країни

• Інвестиції у підвищення ефективності ри-
тейлу

• Істотне зменшення ставок оренди комер-
ційної нерухомості для продуктових супер-
маркетів та магазинів менших форматів

• Прагнення ритейлерів вийти принаймні на 
довоєнні показники

Джерела – повідомлення ритейлерів та 
оцінки експертів і аналітичних галузевих 
ресурсів

Головні тренди організованого ритейлу

Гейміфікація процесу
купівлі

Омніканальність
продажів

Персоналізація 
маркетингових пропозицій

Блокчейн технології
у логістиці та постачаннях
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товарів

Безготівковий 
(автоматичний) шопінг

Роботизована доставка
товарів

Застосування віртуальної 
реальності

Комбіновані формати
магазинів

Джерела: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/08/12/how-to-amplify-customer-
relations-in-the-metaverse/?sh=6414392735ae.
https://www.intelistyle.com/top-9-technology-retail-trends-2022/
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Fashionритейлери. 
Компанії намагаються уник-
нути дефіциту брендової 
продукції

Традиційно на ринку одягу та взуття в 
Україні панував імпорт. Його частка, за 
оцінками галузевих фахівців, сягала 80% 
(без урахування контрафакту). Основни-
ми гравцями у ритейлі одягу та взуття 
були міжнародні бренди. Проте з весни 
виникли перебої з постачанням цього 
товару, дещо зменшився також попит 
на брендову продукцію. Багато міжна-
родників залишили український ринок. 
За час війни обсяг імпорту одягу і взут-
тя в Україну, за оцінками Pro-Consulting, 
знизився на 60%. І поки що лише по-
одинокі міжнародні бренди демонстру-
ють певну активність протягом останніх 
місяців у країні, де йде війна. Зокрема, 
польська група LPP і турецька мережа 
LC Waikiki. Магазини Zara, H&M, Bershka 
зачинені. Вітчизняним мультибрендо-
вим гравцям вдається завозити до Укра-
їни менше половини замовлених обся-
гів продукції.

Як зазначають учасники ринку, між-
народні банки перестали гарантувати 
оплату боргів ритейлерів. Тому остан-
ні імпортують товар меншими партіями, 
шукають інші шляхи вирішення пробле-
ми. На ринку відчувається дефіцит се-
зонних та літніх колекцій. Декому з ри-
тейлерів уже вдалося домовитися із 
закордонними постачальниками про за-
купівлю товару без передплати, тобто з 
відтермінуванням платежу на декілька 
місяців, іншим – про розрахунки за ім-
порт через партнерські закордонні ком-
панії, з переведенням заборгованості 
на них. У цьому відзначаються мережі 
Intertop та ARGO.

Сьогодні з’явився шанс покращити 
ситуацію у ритейлі з пропозицією осін-
нього одягу та взуття. Проте вже час за-
мовляти колекції весна–літо на 2023 рік. 
Тому у магазинах почала зростати част-
ка власних торгових марок українських 
ритейлерів до 20–30%. Певний дефіцит 
імпортного одягу та взуття аналітики 
розцінюють як можливість для вітчизня-
них виробників суттєво покращити свої 
позиції на ринку.

Імпорт одягу та взуття у першому 
півріччі за деякими товарними 
позиціями, млн USD

Непродуктовий ритейл

Джерело: Держмитслужба, 
https://customs.gov.ua/web/content/6642?unique=4926716e4944cae23a9cb4f32e812bc9525acdd2&download=true,
а також https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/#.

Костюми, сукні, спідниці,
для жінок або дівчат

2021

2022

2021

2022

Взуття з верхом
з текстильних матеріалів

59,1

83,9

33,7

56,6

Джерело: Держмитслужба
https://customs.gov.ua/web/content/6642?uniq
ue=4926716e4944cae23a9cb4f32e812bc9525ac
dd2&download=true,
https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/#.

Аптеки. 
Аптечні продажі ліків 
стабілізуються

Аптечні продажі за перші шість місяців 
2022 року суттєво знизились проти рівня 
попереднього року. Зменшення ¬обсягів 
аналітики відзначають практично у всіх 
категоріях аптечного кошику. Причому 
такий тренд фіксується як у натурально-
му, так і у вартісному вираженні. Зокре-
ма, падіння ринку в упаковках за півроку 
сягнуло 22%. Найбільш стійким виявився 
сегмент лікарських засобів, він скоротив-
ся лише на 13% (проти, приміром, медич-
них виробів, продажі яких зменшились 
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на 39%). Протягом останніх місяців про-
дажі ліків дещо стабілізувались на рівні 
близько 6 млрд грн щомісячно. До того ж 
темпи спаду ринку поступово знижують-
ся. За останні два тижні першої полови-
ни 2022 року продажі лікарських засобів 
навіть почали дещо зростати порівняно 
з тижневими обсягами травня і початку 
червня. Багато маркетуючих компаній ще 
з весни демонструють зростання прода-
жів ліків проти зимових показників. Осо-
бливо позитивна динаміка у «ІнтерХім» та 
Servier. Хоча за обсягами продажів упро-
довж першого півріччя цього року ліде-
рами, за даними Proxima Research, стали 
«Фармак», «Дарниця» і Acino.

Аптечні продажі лікарських 
засобів у 2022 році, млрд грн
Джерело: Proxima Research

ництв. Інакше не уникнути дефіциту чи-
малого переліку будівельних матеріалів 
після активізації відновлювальних робіт 
у будівництві. Учасники ринку готують-
ся до майбутнього сплеску споживання 
будматеріалів.

Відзначають торговельні мережі та-
кож певні зміни у географічній структу-
рі продажів. Сьогодні найбільш активні 
відвідувачі магазинів у західних регіо-
нах країни. Тут ритейлери фіксують на-
віть певне зростання обсягів торгівлі, 
попри загальний регрес. Помітна також 
тенденція до зростання цін на будівель-
ні матеріали. Серед причин – зростання 
витрат на логістику, збільшення частки 
імпорту, послаблення гривні, здорож-
чання енергоносіїв тощо.

Незважаючи на певні труднощі, ком-
панії вишукують можливості для по-
дальшого розвитку та відкриття нових 
торгових центрів. Зокрема, відзначають-
ся мережі JYSK, «Епіцентр», «Агромат». 
У березні–липні 2022 року, за підрахун-
ками Асоціації ритейлерів України, від-
крито 12 нових торговельних об’єктів 
формату DIY по всій країні.

Ритейлери побутової  
електроніки. 
Компанії реанімують торгові 
мережі та готуються до висо-
кого сезону

Ринок електроніки та побутової техніки 
суттєво постраждав від війни. У берез-
ні близько половини магазинів та скла-
дів із таким товаром не функціонували. 
Їхні прямі збитки за перші два місяці вій-
ни сягнули майже 4 млрд гривень, су-
купний обіг суб’єктів ринку впав на по-
над 70%. Проте згодом ситуація на ринку 
стала покращуватися. Робота торгових 
об’єктів почала відновлюватися. Сьогод-
ні ритейлери продовжують шукати шля-
хи подальшого розвитку.

Джерело: Proxima Research
https://proximaresearch.com/ua/ua/novini/vijna-i-liki-aptechnij-prodazh-2022/
?fbclid=IwAR3jiYr4vjA4XCelhUpMrt-72TI8-amPTB8TrfIsPQjSwle2yQ9mHLhRSuc.

Січень 11 

Лютий 12 

Березень 9 

Квітень 6 

Травень 6 

Червень 6

https://proximaresearch.com/ua/ua/novini/
vijna-i-liki-aptechnij-prodazh-2022/?fb
clid=IwAR3jiYr4vjA4XCelhUpMrt-72TI8-
amPTB8TrfIsPQjSwle2yQ9mHLhRSuc.

Ринок DIY. 
Магазини будівельних матері-
алів і товарів для дому торгу-
ють запасами та перебудову-
ють логістику

Мережі магазинів будівельних матеріа-
лів і товарів для дому продовжують від-
новлювати свої постраждалі об’єкти, 
торгувати довоєнними запасами та пе-
ребудовувати логістику постачань то-
вару. З метою уникнення дефіциту про-
дукції на полицях нерідко змушені ди-
версифіковувати канали постачання і 
вишукувати заміну продукції зруйнова-
них чи окупованих вітчизняних вироб-
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Серед основних – відновлення діяль-
ності магазинів на неокупованій терито-
рії та експансія мереж у західні регіони 
України. Нові міста освоює мережа «ВМ 
Техніка», насичує новими магазинами за-
хід країни MOYO, з’являються нові супер-
маркети у мережі «Фокстрот». Водночас 
усі ці оператори мріють про відновлення 
споживчого кредитування вітчизняними 
банками. У планах компаній – реоргані-
зація логістики мереж. Це потребує ве-
ликих інвестицій. І належна підготовка 
до передноворічного високого сезону 
також. Щоб отримати зиск від підвище-
ного попиту у листопаді-грудні, потріб-
но вже у найближчі місяці інвестувати 
у рятівні святкові закупівлі товару. Важ-
лива місія топ-менеджменту мереж – 
збалансувати всі ці інвестиції в умовах 
нестабільного попиту і тривалого воєн-
ного стану.

За словами В’ячеслава Склонного, 
комерційного директора мережі «Фокс-
трот», сьогодні гравці ринку побуто-
вої техніки знаходяться в «Оці циклону» 
(«Око циклону» – зона спокійної пого-
ди, що утворюється у центрі зрілого ци-
клону. – Авт.). Крок у будь-який бік озна-
чає моментальне потрапляння у зону 
надзвичайної небезпеки, і все, що за-
лишиться, – дивитись у маленьку шпа-
ринку чистого неба та сподіватись, що 
власної швидкості вистачить крокувати 
разом за бурею.

Експерт відзначає відразу кілька 
важливих обставин, які впливають на 
ринок.

1. Дефіциту не буде. Абсолют-
на більшість учасників ринку віднови-
ли логістичні ланцюги. Полиці магази-
нів наповнюються асортиментом. Проте 
очікувати різноманіття на рівні довоєн-
ного не варто: у кожній категорії вели-
кої побутової техніки сформовано міні-
мум з 15–20 товарів, який магазини вже 
забезпечують.

2. Ексклюзивні моделі доведеться 
чекати. І чекати довго. У країнах Європи, 
на відміну від України, ритейлери не три-
мають на складах велетенський асорти-
мент, щоб за першої потреби за 1–2 дні 
доставити товар клієнту. Там термін до-
ставки звичайних моделей становить від 
2 до 6 тижнів, що для споживача в Укра-
їні, навіть під час війни, неприйнятно. До 
цього ми додаємо термін поставки в 
Україну (2–3 тижні) і отримуємо термін – 
від одного до трьох місяців очікування 
на омріяний девайс.

3. Магазинів стане менше. За очіку-
ваннями ринку кількість магазинів (без 
урахування окупованих територій та те-
риторій, на яких ведуться бойові дії) ско-
ротиться. За різними оцінками, очікуєть-
ся скорочення від 20% до 40% магазинів 
мереж усіх учасників ринку. Однак, з ін-
шого боку, в кожному, навіть маленько-
му містечку, магазин побутової техніки 
буде присутній. У цьому питанні йдеть-
ся про оптимізацію мережі і рентабель-
ність того чи іншого магазину. Кількість 
магазинів зменшуватиметься, асорти-
мент скоротиться, але можна буде за-
мовити зі складу чи іншого магазину і 
максимум за 3–4 дні товар буде достав-
лений прямо додому клієнту.

4. Ціни зростуть. Упродовж остан-
ніх шести місяців ціни підвищувалися 
щонайменше тричі. Середнє подорож-
чання становить від 15 до 20%, і це над-
звичайно мало. Мережі і постачальники 
роблять усе можливе і неможливе для 
того, щоб мінімально підвищувати ціни, 
і на ринку не відбулася «шокова зупин-
ка попиту».

Серед причин, що зумовлюють 
зростання цін, найголовніші такі:
•  95% техніки імпортного походжен-

ня і напряму залежить від курсу ва-
люти. Зростання валюти з 23.02.2022 
становить 33%. Тобто всі закупівлі у 
гривні зросли на 33%;
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•  логістика, яка значно дорожчала і до 
війни. Для прикладу вартість фрахту 
морем (найбільш дешевий спосіб) 
за 2020–2021 роки зросла у чотири 
рази. Деякі перевізники анонсували 
ціни у 12–14 тис. USD за контейнер. У 
ході війни до цієї суми додаємо ще 
вартість перевезення з Європи в 
Україну, що також зросла у чотири 
рази. У підсумку вартість перевезен-
ня з Китаю може становити більше, 
ніж вартість самих товарів. Загалом 
на сьогодні логістика додає до вар-
тості товарів ще близько 5%;

•  світовий тренд подорожчання побу-
тової техніки. За два роки вартість чі-
пів збільшилась у 12 разів, металів – у 
2,5 рази, полімерів – на 50%, енерго-
носіїв – на 50%. Постачальники вже 
анонсували подальше зростання цін 
у валюті від 5 до 10%.

Якщо зібрати три основні фактори, 
то отримуємо 48% зростання ціни. Тобто 
товар, що коштував до війни 10 тис. грн 
(умовний середній телевізор чи холо-
дильник), вже у вересні–жовтні кошту-
ватиме 15 тис. грн. Також ще всі очікують 
рішення про додатковий податок у 10% 
на купівлю валюти. Це прямо додасть до 
вартості техніки 10%. У нашому прикла-
ді – 1,5 тис. грн, адже вплине на всі зазна-
чені фактори разом.

5. Продажі тривають. Усі гравці рин-
ку прогнозують, що продажі побутової 
техніки та електроніки продовжувати-
муться. Так, для багатьох родин купів-
ля побутової техніки з повсякдення пе-
рейде у покупку, яку потрібно планувати 
і на яку потрібно збирати кошти трива-
лий час. Від багатьох товарів клієнти від-
мовляться, або перенесуть їхню купів-
лю до перемоги України. Це передусім 
телевізори (бо ноутбук чи планшет для 
роботи і навчання важливіший), робо-
ти-пилосмоки (бо можна прибрати і зви-

чайним, дешевшим), кавові машини (бо 
кава в турці теж дуже смачна).

Отже, ринок побутової техніки і 
електроніки сьогодні стабільний, по-
пит – прогнозований, сподівання – все 
буде Україна.

Втрати ритейлу побутової 
електроніки

Джерело: Асоціація ритейлерів України (станом на 21.05.2022),
https://rau.ua/novyni/vtrachenih-magaziniv-rau-5.

Кількість
закритих 
об’єктів

Кількість
діючих
об’єктів

270

624

Джерело: Асоціація ритейлерів України 
(станом на 21.05.2022)
https://rau.ua/novyni/vtrachenih-magaziniv-
rau-5

Авторитейл. 
Ринок продажів автомобілів 
поступово відновлюється

На ринку нових автомобілів з’явились оз-
наки поступового відновлення. Попит 
на легковики з конвеєра в Україні дещо 
зростає вже четвертий місяць поспіль. 
У червні продажі нових авто збільши-
лись на 14%, а у липні – вже на 26% (по-
рівняно з показником попереднього мі-
сяця). Скасування пільг на розмитнен-
ня імпорту позитивно позначається на 
обсягах реєстрації нових автомобілів. У 
підсумку за липень українці придбали, за 
даними «Укравтопрому», понад 3,6 тис. 
нових автомобілів. Динаміка позитивна, 
проте довоєнний загальний рівень май-
же втричі вищий.

Істотно змінюється і структура рин-
ку. До традиційних лідерів ринку долу-
чилися дилери китайських автомобілів. 
Помітно зростають продажі люксових 
авто та комерційного транспорту. По-
рівняно з довоєнними обсягами прода-
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жів найменше падіння сталося у сегмен-
ті пікапів.

Стрімко зростає сегмент електро-
мобілів. Його частка вже перевершила 
11% у структурі реєстрацій нових авто, 
підрахували у AUTO-Consulting. За ос-
танні 12 місяців попит на нову «електри-
ку» зріс у три рази. Не втрачають попу-
лярності також автомобілі з гібридними 
двигунами. У підсумку парк авто з аль-
тернативними джерелами живлення в 
Україні вже перетнув позначку у 100 тис. 
одиниць. І дефіцит пального продовжує 
стимулювати цей сегмент до зростан-
ня. Деякі фахівці припускають, що саме 
електротяга допоможе втриматися ві-
тчизняному автомобільному ритейлу у 
воєнний час.

Продажі нових легкових 
автомобілів у 2022 році, одиниць

ку червня становила майже 80% від до-
воєнної, середній чек за цей час теж зріс 
на 80%. Тобто українці ближче до літа 
змогли повернутися до питань догляду 
за собою.

Найгірше відновлюються в онлай-
ні сегменти ліків та одягу зі взуттям. Рі-
вень доходів у цих категоріях на початок 
літа становив 30–50% від довоєнних по-
казників. Про це свідчать результати до-
слідження Promodo. Аналітики відзнача-
ють декілька ключових маркерів, на які 
варто звернути увагу учасникам ринку 
e-commerce. Рекомендується розширю-
вати асортимент товарами, які найбільш 
затребувані під час війни. Водночас ба-
жано частіше коригувати асортимент 
згідно з попитом. В асортименті обов’яз-
ково повинен бути товар цінової катего-
рії «економ». Доцільно також перероз-
поділити рекламні кошти за регіонами 
відповідно до основних напрямів мігра-
ції населення.

Передумовами лояльності покуп-
ців зараз є наявність товарів у прода-
жу і найкоротші терміни їхньої достав-
ки. Важливим чинником стала публічна 
позиція продавця/бренду щодо війни та 

Джерело: AUTO-Consulting,
http://autoconsulting.ua

Січень 5619 

Березень 590 

Квітень 1241 

Травень 2670 

Червень 3101

Липень 3932

Джерело: AUTO-Consulting
http://autoconsulting.ua

Непродовольчий ecommerce.  
Доходи торгівлі онлайн 
зростають

Після катастрофічного падіння доходів 
у торгівлі онлайн у перші дні війни вже 
з середини березня вони почали істот-
но зростати. Так, наприкінці травня дві 
непродовольчі категорії – зоотовари та 
косметика – за доходами майже відно-
вилися. У сегменті зоотоварів доходи 
збільшилися до рівня 85% від довоєнних, 
лютневих показників, а кількість корис-
тувачів сягнула 95%. Прибутковість у сег-
менті косметики (разом із гігієнічними та 
господарчими товарами) вже на почат-

Джерело: Promodo (станом на кінець травня 2022 року порівняно з рівнем доходів у лютому),
https://promodo.ua/ukrainian-ecommerce-state-during-the-war-research/
?fbclid=IwAR3gpfvKZ0bPMBssm4I4KUR5hsGKPi50twd8E5U62n5tn3KcXSV-J1BNeVE.

Зоотовари

Електроніка та побутова техніка

Косметика, гігієнічні
та господарчі товари

Товари для дітей

Одяг і взуття

Ліки 

85

80 

78 

65 

50 

30 

Зростання рівня доходів 
ecommerce за непродуктовими 
сегментами, %

Джерело: Promodo (станом на кінець травня 
2022 року порівняно з рівнем доходів у 
лютому).
https://promodo.ua/ukrainian-ecommerce-
state-during-the-war-research/?fbclid=IwAR3gp
fvKZ0bPMBssm4I4KUR5hsGKPi50twd8E5U62n5
tn3KcXSV-J1BNeVE.
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його внесок у майбутню перемогу. Фа-
хівці зазначають також перспективність 
формату маркетплейсів із повороткими 

дрібними мерчантами та хороші шанси 
у сфері e-commerce для омніканальних 
гравців із власною логістикою офлайн.

Висновки
Національний ритейл активно трансформувався упродовж усього періоду глобаль-
них потрясінь – від часу пандемії до початку повномасштабної війни в Україні. Гло-
бальні тренди – автоматизація бізнес-процесів, використання доповненої реально-
сті та збільшення в асортименті «здорових» продуктів – в Україні отримали свої риси. 
Наприклад, автоматизація доповнилася можливостю знімати готівку на касі. Ця функ-
ція дозволила багатьом українцям зняти готівку перед евакуацією із потенційних зон 
бойових дій.

Найбільші торговельні мережі також стали своєрідними гуманітарними хабами 
для армії та цивільних українців. Підвальні приміщення найбільших маркетів було пе-
реобладнано під укриття, а збір «підвішених» продуктів для війська і територіальної 
оборони став потужним каналом постачання продуктів на блокпости та передову.

У постачанні торговельних мереж також сталися докорінні зміни, які цілком мо-
жуть вирости до галузевих стандартів. Зруйновані логістичні маршрути змусили ри-
тейлерів шукати альтернативні джерела поповнення свої поличок. Першим таким 
джерелом необхідних товарів широкого вжитку став імпорт і продаж іноземних то-
варів без українського маркування, який легалізував уряд в екстремальній ситуації. 
Попит на «здорові» продукти частково задовольнили крафтові виробники. Частину із 
популярних продуктів, які зникли унаслідок тимчасової окупації певних регіонів, ри-
тейл замінив власними privet label.

Нарешті галузь з таким запасом міцності стала не тільки на захисті продовольчо-
го фронту, але й активно підтримує Україну найціннішим, що у неї є – людьми. Тисячі 
охоронців, водіїв та інкасаторів, які працювали з торговельними мережами, поповни-
ли українське військо і боронять країну та кожного українця.
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ДАНИЙ ЗВІТ ПІДГОТОВЛЕНИЙ БІЗНЕС-МЕДІА БЮРО EKONOMIKA+, яке є видавцем од-
ного з найбільших ділових порталів України Delo.ua, онлайн-медіа про PR та марке-
тинг MMR.ua, дайджесту ділової жінки Womo.ua та рейтингового журналу «ТОП-100. 
Рейтинги найбільших». 

Ekonomika+ щорічно проводить майже 20 бізнес-заходів, серед яких великий 
фестиваль для малого та середнього бізнесу Get Business Festival, Business Wisdom 
Summit: стратегії та досвід змін від лідерів великого бізнесу, PR-марафон: огляд трен-
дів у PR-галузі, HR-марафон: обмін кейсами між HR-фахівцями за межею стандартних 
компетенцій та інші. 

Delo.ua — провідний бізнес-портал для великого бізнесу та МСБ України, який за-
ймається висвітленням подій та явищ, що впливають на українську економіку та роз-
виток підприємництва в Україні. Редакція порталу кожного дня готує свіжу та акту-
альну аналітику, інтерв’ю з ключовими гравцями ринків, розповідає про найкращі 
інвестиційні рішення та виявляє галузеві тренди, інновації в бізнесі та ринкові тенден-
ції. Спікерами виступають власники та топ-менеджери найбільших компаній країни, 
провідні аналітики та експерти.

За результатами дослідження PR-агентства PointeR Agency, Delo.ua є третім ви-
данням у рейтингу ЗМІ, яким найбільше довіряють топ-менеджери та власники бізне-
су. Згідно з результатами дослідження контент-маркетингової платформи PRNEWS.
IO, бізнес-портал Delo.ua займає 4 місце в рейтингу найпопулярніших бізнес-ЗМІ в 
Україні. 

GET Business Festival – наймасштабніша подія року для малого та середнього 
бізнесу, що проводить бізнес-портал Delo.ua та який кожного року об’єднує більше 
3 тисяч учасників під однією метою – пришвидшити зростання українського бізнесу. 
Найвпливовіші бізнесмени та топ-менеджери найуспішніших компаній України пара-
лельно на 4 сценах діляться своїм досвідом та секретами розвитку бізнесу. Фести-
валь проходить в мультиформаті, який поєднує конференцію, виставкову зону, кон-
сультаційний майданчик та нетворкінг.

Business Wisdom Summit – флагманський захід бізнес/медіа бюро ekonomika+ та 
журналу «ТОП100. Рейтинги найбільших». Щороку саміт збирає сильних управлінців 
та лідерів українських та міжнародних компаній для обміну досвідом, а також стає 
великим нетворкінг-майданчиком. 

Контакти:

info@delo.ua  

+38(067)2230178

м. Київ, вул. Холодноярська (Кайсарова), 2
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