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Тема: ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА І РОЗВИТОК РОЗДРІБНОЇ 

ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

Мета: розглянути особливості організаційної побудови і розвитку 

роздрібної торговельної мережі 

Роздрібна торговельна мережа — це загальна сукупність стаціонарних, 

на-нестаціонарних, пересувних, віртуальних суб'єктів роздрібного продажу 

товарів і послуг, об'єднаних за територіальною ознакою. 

Під узагальненим поняттям суб'єктів роздрібної торгівлі розуміють тих 

учасників даної підгалузі, що функціонують на споживчому ринку в загальних 

організаційних формах — як організації, підприємства, одиниці тощо. 

Організація в роздрібній торгівлі — це роздрібний торговець, що об'єднує 

два або більше підпорядкованих (рідше — незалежних) торговельних 

підприємства і може доповнюватися будь-якою кількістю торговельних 

одиниць. При цьому підпорядковані крамниці працюють на умовах 

внутрішнього госпрозрахунку, тоді як незалежні об'єднуються в організації на 

асоціативних засадах. Своєю чергою, торговельні організації можуть бути 

складовими елементами таких більш складних ієрархічних утворень, як 

концерни, корпорації, групи тощо. 

Класичними прикладами роздрібної торговельної організації можуть 

бути галузеві роздрібні торговельні об'єднання (РТО) і т. зв. госпрозрахункові 

роздрібні торговельні підприємства (ГРТП) в системі споживчої кооперації, 

які організовують роздрібний продаж продовольчих або непродовольчих 

товарів через мережу відокремлених магазинів на території всього чи частини 

сільського адміністративного району. Натомість у міській роздрібній торгівлі 

приватної та колективної форм власності сьогодні активно впроваджуються 

такі види організацій, як роздрібні торговельні мережі (на Заході — 
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ритейлінгові мережі) під єдиною торговою маркою ("Вол Март", "ІКЕА", 

"Ельдорадо", "Крез", "Домотехніка" і т. п.). Вони володіють розгалуженою 

інтернаціональною, національною або регіональною мережею крамниць з 

уніфікованою технологією організації роботи аж до єдиного оформлення 

екстер'єру й інтер'єру. 

Окремим підприємством у галузі роздрібної торгівлі е такий роздрібний 

торговець, що характеризується повною юридичною, організаційною, 

економічною і комерційною (технологічною) самостійністю. Юридична 

самостійність торговельного підприємства виявляється в його статусі 

абсолютно незалежної юридичної особи; організаційна — у браку 

підпорядкованості і підзвітності іншій юридичній особі; економічна — у 

веденні господарських процесів за власний кошт, на власний розсуд і ризик; 

комерційна (технологічна) — у здійсненні повного комплексу комерційних 

процесів і операцій роздрібного торговця. 

Перелічені вище ознаки самостійності є ідентичними для більшості і 

торговельних організацій, і торгових підприємств, через що в економічній 

літературі нерідко має місце змішування, ототожнювання цих двох понять в 

економічній і навчальній літературі. Власне, ця ситуація є додатковим 

аргументом доцільності широкого використання терміна "роздрібний 

торговець". У цьому разі застосування поняття "роздрібний торговець" 

дозволяє одночасно характеризувати всю сукупність суб'єктів роздрібного 

продажу, включно з торговельними одиницями. 

Одиницею або пунктом продажу в роздрібній торгівлі вважають тих 

роздрібних торговців, в яких бракує принаймні однієї (юридичної, 

організаційної, економічної, комерційної) ознаки самостійності. Як 

несамостійні в певному розумінні торгові одиниці завжди входять до складу 

матірних торговельних організацій або підприємств, є їх структурними 

елементами. Варто підкреслити, що поняття "торговельна одиниця", "пункт 

продажу" не слід пов'язувати тільки з дрібними роздрібними торговцями; 
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ними можуть бути також великі та середні за розмірами й масштабами 

діяльності, але підпорядковані іншим, суб'єкти торгівлі. 

Складові елементи роздрібної мережі представлені найрізноманітнішими 

видами і типами роздрібних торговців: торговельними комплексами, 

центрами, магазинами, дрібно-роздрібними одиницями, торговими 

автоматами, пунктами продажу; поштою і віртуальними електронними 

мережами; ресторанами, кафе, їдальнями, барами, закусочними; комбінатами 

обслуговування, салонами мод, ательє, перукарнями, пунктами побутового 

обслуговування; ринковими комплексами, ринками, їх філіями, майданчиками 

для ведення дрібно-роздрібної торгівлі; аптеками, аптечними кіосками; 

готельними комплексами, готелями, мотелями, кемпінгами; прокатними 

ательє та пунктами тощо. 

Отже, до складу роздрібної торговельної мережі входять суб'єкти не 

тільки галузі торгівлі, а й інших торговельно-сервісних систем, зайнятих 

обслуговуванням потреб населення: торгівлі на ринках, громадського 

харчування (ресторанного господарства), побутового обслуговування, 

фармації, готельного господарства, туризму, прокату, мережі автозаправних 

станцій тощо. 

Принципи та вимоги до організації мережі роздрібних торговців 

Організація мережі роздрібних торговців традиційно здійснюється за 

перевіреними світовою практикою розвитку роздрібного продажу 

(ритейлінгу) базовими принципами і на підставі стандартних вимог до 

розвитку і розміщення торгової мережі. Унікальність цих принципів і вимог 

полягає в тому, що вони повною мірою стосуються не тільки традиційних, але 

й новітніх форм і методів роздрібної реалізації (віртуальної торгівлі, 

мерчандайзингу, франшизи, "багаторівневого маркетингу" тощо). 

Базовими принципами організації мережі роздрібних торговців (в першу 

чергу підприємств і одиниць) залишаються: 

> доступність для споживачів; 
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> рівномірність розосередження; 

> концентричність розташування; 

> угрупування за асортиментом. 

У сучасних умовах принцип доступності для споживачів у організації 

торговельної мережі полягає не в територіальному наближенні суб'єктів 

роздрібної торгівлі до кожного домогосподарства, а тим більше 

індивідуального споживача. Навпаки, даний принцип є внутрішньо 

притаманною особливістю ринково орієнтованої роздрібної торгівлі, яка 

ставить основною стратегічною метою опанування дедалі ширших 

контингентів споживачів, через що постійно відбувається "м'яка експансія" 

роздрібних торговців не тільки через територіальне наближення, але й 

інформаційно-ідеологічний вплив на потенційного споживача. У сучасних 

умовах доступність торговельної мережі для споживача скорочується під 

впливом постійного розвитку засобів інформаційної й транспортної 

комунікації. 

Принцип рівномірності розосередження роздрібних торговців у 

розміщенні й розвитку торговельної мережі в ринкових умовах зводиться до 

розташування однотипних за спеціалізацією і форматом підприємств відносно 

рівномірно за територією населеного пункту (адміністративного району) з 

урахуванням густини населення та щільності заселення в розрахунку на 1 

км2 площі міського мікрорайону або адміністративного району. 

Мережа роздрібних торговців безумовно розвивається за принципом 

концентричного розташування, який передбачає об'єктивне включення, 

способом поглинання до зони охоплення (радіусу впливу) гіпер- і 

суперцентрів роздрібної торгівлі, радіусів дії однотипних, але менших за 

форматом, потенціалом, а також вузькоспеціалізованих роздрібних й дрібно-

роздрібних торговців. Декларований принцип концентричності 

(ступінчастості) широко визнавався її у межах радянської планово-

розподільної економіки, тимчасом як вади централізованого планування 
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зазвичай відносилися на практику незадовільної роботи місцевих 

торговельних організацій. У сучасних ринкових умовах принцип 

концентричності підлягає в основному правилу внутрішньовидової 

конкуренції між роздрібними торговцями, коли конкурентна боротьба 

розгортається між однотипними, але різноформатними роздрібними 

торговцями з різними ареалами (зонами) впливу. 

Сучасна практика здійснення торговельного продажу матеріальних благ 

підтверджує потребу в додержанні принципу групування суб'єктів роздрібної 

торгівлі за ознакою єдності зосередження крамниць і торгових одиниць, 

відмінних за асортиментним профілем, а отже і спеціалізацією, в єдиному 

центрі торговельно-сервісного обслуговування. Такий підхід до організації 

обслуговування населення на сьогодні є найперспективнішим, оскільки 

дозволяє не тільки максимально збільшувати кількість потенційних покупців 

для всіх суб'єктів даного згрупованого центру торгівлі (нерідко різних форм 

власності, організаційно-правової підпорядкованості, потенціалу тощо), але й 

максимально повно враховувати потреби споживачів за рахунок можливості 

задовольняти потреби різних за соціальним, майновим та дохідним 

становищем верств населення. 

В ході формування мережі роздрібних торговців ринкового типу у 

вітчизняній галузі роздрібної торгівлі підвищується значення вимог до її 

організації, які є базовими як для розвинутих, так і для пострадянських країн. 

До основних із них належать: 

> максимальне наближення до покупців; 

> оптимальна забезпеченість споживачів мережею; 

> дотримання раціональних типів і видів спеціалізації; 

> забезпечення рентабельності роботи. 

Підпорядкованість торговельної мережі вимозі максимального 

наближення до покупців безпосередньо випливає із суті й головного завдання 

роздрібної торгівлі — максимально повного забезпечення потреб споживачів. 
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При цьому наближення до споживачів є взаємною потребою як роздрібних 

торговців, оскільки дозволяє планомірно організовувати процес реалізації, так 

і покупців, бо скорочує затрати їх часу на здійснення купівель. Наближення 

роздрібних продавців до покупців у сучасних умовах зростає не тільки за 

рахунок подрібнення торговельної мережі, але й унаслідок використання 

нових комп'ютерно-комунікаційних і збутово-реалізаційних технологій. 

Вимога оптимальної забезпеченості споживачів мережею роздрібних 

торговців визначається такими факторами: 

> склад і чисельність, спеціалізація і характер зайнятості населення; 

> щільність і складений тип розселення мешканців за територією; 

> відповідність типів і достатність кількості роздрібних торговців 

контингенту обслуговування. 

Додержання раціональних типів і видів спеціалізації в сучасних умовах 

забезпечується не тільки зрослою міжвидовою і внутрішньовидовою 

конкуренцією в галузі роздрібної торгівлі, але й необхідністю уніфікації 

будівництва та експлуатації об'єктів торговельного обслуговування, 

раціоналізації й індустріалізації торговельно-технологічних процесів у 

торговельній мережі та потребою неухильного підвищення рівня 

обслуговування споживачів. 

Забезпечення рентабельності роботи роздрібних торговців є загальною 

вимогою функціонування будь-яких суб'єктів комерційної діяльності в 

ринкових умовах і потребує постійної оцінки динаміки споживчого ринку, 

правильного вибору спеціалізації з урахуванням рентабельності окремих груп 

торговельного асортименту, урахування реальних доходів населення і його 

купівельних фондів. 

Види роздрібних торговців 

У складі мережі роздрібних торговців можна виділити п'ять основних 

видів-стаціонарну, посилкову, електронну, напівстаціонарну і пересувну. 

Види роздрібних торговців класифікуються за такими ознаками: ступенем 
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сталості місцезнаходження, принципами організації роботи, характером 

капітальності споруди. 

За ступенем сталості місцезнаходження розрізняють стаціонарну, 

напівстаціонарну і пересувну мережу. Якщо стаціонарна мережа роздрібних 

торговельних підприємств відрізняється над тривалим терміном 

функціонування в конкретному місці, то напівстаціонарна може бути без 

особливих затрат сил і засобів оперативно переміщена в будь-яке місце, а 

пересувна взагалі не прив'язана в територіальному масштабі і весь час 

маневрує. За рамки поняття місцезнаходження виходять види мережі, 

віднесені до віртуальної торгівлі, — посилкова й електронна, які в даному 

контексті є екстериторіальними, їх місце розташування не має жодного 

значення для покупців. 

Основні принципи організації роботи роздрібних торговців дозволяють 

поділяти їх на роздрібних, дрібно-роздрібних і віртуальних. У складі мережі 

підприємств роздрібної торгівлі власне роздрібну її частину становлять 

магазини і палатки, тоді як до дрібно-роздрібної частини торговельної мережі 

належать кіоски, ятки, автомати, пункти пересувної торгівлі, нестаціонарні 

торгові одиниці тощо. При цьому віртуальна торгівля посідає окреме, 

особливе місце оскільки здійснюється за допомогою особливих прийомів і 

методів, побудованих на застосуванні електронних засобів передачі 

інформації і характеризується не параметрами приміщень або споруд, а 

потужністю і швидкодією інформаційної системи. 
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Рис. 1. Види роздрібної торговельної мережі 

За характером капітальності споруд мережа роздрібних торговців 

поділяється на декілька типів: капітальні магазини; легко конструкційні 

павільйони, автомати; некапітальні палатки, кіоски, ятки, торгові місця; 

мобільні засоби пересувної, розвізної і розносної торгівлі 

Під магазином розуміють об'єкт для роздрібного продажу товарів, що 

займає окремий будинок або влаштоване приміщення в капітальній споруді, 

мас торговельну залу для покупців і низку технологічних приміщень для 

експедиції, підсортування, зберігання ново-отриманих товарів. 

Особливим типом роздрібних торговців є електронний віртуальний 

магазин — квазі-інститут торговельного обслуговування, що існує віртуально, 

умовно, поєднуючи реальних, але територіально роз'єднаних продавців і 

покупців. Сучасна віртуальна торгівля — це відкрита електронна комп'ютерна 

мережа з необмеженим доступом до неї через засоби зв'язку будь-якого 
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користувача персонального комп'ютера. У практиці торговельного 

обслуговування зберігається також посилкова торгівля — особливий вид 

торгівлі, яка була попередником віртуальної електронної торгівлі. Роль 

суб'єкта обслуговування в ній виконують центральні склади-магазини і їхні 

регіональні філії, на яких виконується основна робота з формування 

отриманих засобами зв'язку і поштою замовлень від покупців з дальшим 

відправленням готових покупок через поштові комунікаційні мережі. 

Торговельним павільйоном вважається пункт роздрібного продажу 

товарів, що займає окрему споруду полегшеної конструкції, мас невелику 

торговельну залу для покупців і підсобне приміщення. 

Торговельна палатка — це невеликий об'єкт дрібно-роздрібної торгової 

мережі напівстаціонарної або збірно-розбірної конструкції, що займає 

відособлене торгове місце, має мінімальне підсобне приміщення, але не має 

торговельної зали для покупців. 

Торговельний кіоск — це дрібний об'єкт дрібно-роздрібної мережі 

напівстаціонарного типу, розрахований на 1-2 робочих місця продавців, що 

займає відособлене приміщення для організації продажу товарів без доступу в 

нього покупців і без підсобного приміщення. 

Ятка — це напівстаціонарна або збірно-розбірна конструкція 

найпростішого типу, призначена для дрібно-роздрібної реалізації товарів 

переважно на ринках, а також у виїзній торгівлі. 

Торговельний автомат — це автоматичний механічний пристрій, що 

здатний без участі людини-продавця реалізовувати товари штучного 

асортименту або порції напоїв і їжі в будь-якому місці масового скупчення 

покупців. 

Засоби пересувної торгівлі — це тимчасові торгові місця для здійснення 

роздрібного продажу, утворені на базі спеціально обладнаних транспортних 

засобів з механічним приводом (автомагазини, моторо-звозки, гужові й ручні 

візки). Аналогічними за змістом, але мініатюрними за масштабами є засоби 



Технологія торгівлі 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

розносної торгівлі, що пристосовані для рознесення товарів продавцями-

реалізаторами вручну. 

Торгове місце — відособлене, спеціально обладнане місце поза 

магазином (зазвичай на продовольчих і непродовольчих ринках) для 

здійснення роздрібного продажу товарів з додержанням чинних правил 

торгового обслуговування населення і порядку розрахунку з покупцями. 

До торговельно-сервісних систем, що мають складовою основної 

діяльності елементи роздрібного продажу виготовлених товарів або наданих 

послуг, за формами і методами організації роботи близькими є також системи 

громадського (масового) харчування, побутового обслуговуваний, фармації 

тощо. 

Мережа торговельних суб'єктів громадського харчування включає: 

стаціонарні підприємства, улаштовані в капітальних будівлях (ресторани, 

кафе, їдальні, буфети, бари); дрібно-роздрібні, організовані в некапітальних 

спорудах (міні-кафе, міні-бари тощо) і пересувні пункти харчування (виїзні 

буфети). 

Підприємства й одиниці побутового обслуговування і фармації практично 

завжди влаштовуються тільки в капітальних спорудах, адже вони більшою 

мірою залежні, з одного боку, від механізмів і пристроїв, що створюють і 

надають послуги, а з другого — від особливих вимог до режиму зберігання 

медикаментів. 

Типи роздрібного торговця 

Тип роздрібного торговця являє собою такий різновид торговельного 

підприємства або одиниці, який характеризується сукупністю організаційних 

і технологічних ознак: місцем розташування, товарною спеціалізацією, 

розміром торговельної площі, характером процесу обслуговування, 

номенклатурою послуг, типовим набором торгово-технологічного 

устаткування, формами продажу товарів. 

Роздрібна торговельна мережа традиційно тяжіє до уніфікації окремих 
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типів роздрібних торговців через їх типізацію. Типізація роздрібних торговців 

— це об'єктивний процес добору ефективних у технічному, технологічному, 

економічному змістах зразків торговельних підприємств і одиниць для 

забезпечення високорентабельної діяльності за умови створення 

максимальних зручностей для покупців. Процес типізації є реальною вимогою 

ринкової економіки і дозволяє забезпечити кілька напрямів роботи суб'єктів 

споживчого ринку: 

> індустріалізувати, а отже, здешевити будівництво й улаштування 

торговельних підприємств і одиниць; 

> уніфікувати організацію торгово-технологічних процесів у них; 

> сформувати й закріпити відому, а головно, зручну для покупців модель 

обслуговування. 

Найпомітнішими є відмінності в структурі типів магазинів (крамниць) — 

найбільших і найчисленніших суб'єктів роздрібного торговельного 

обслуговування населення. У складі крамниць залежно від їх потенціалу і 

провідної спеціалізації виділяють такі основні типи: 

Гіпермаркет — магазин самообслуговування загальноміського значення з 

торговельною площею понад 3000 м2, з максимально широким асортиментом 

(більше ніж 15 тисяч асортиментних позицій) продовольчих і непродовольчих 

товарів. 

Універмаг — магазин загальноміського значення, торговельною площею 

понад 1500 м2, з урізноманітненим асортиментом (більше ніж 5000 

асортиментних позицій) непродовольчих товарів. 

Універсам, або супермаркет — великий магазин самообслуговування 

всередині жилої зони міста, що має торговельну площу понад 400 м , з 

урізноманітненим асортиментом (більше ніж 5000 асортиментних позицій) 

продовольчих і непродовольчих товарів. 

Міні-маркет — магазин самообслуговування торговою площею до 200 м2, 

з обмеженим асортиментом (до 500 асортиментних позицій) продовольчих 
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товарів. 

Торговельний центр — група торговельних об'єктів, зосереджених в 

одному місці і керованих як одне ціле, які за своїми типами, розмірами і 

місцезнаходженням функціонально відповідають запитам торговельної зони, 

що обслуговується ними. 

Комісійний магазин — магазин-комісіонер, що здійснює роздрібний 

продаж товарів, прийнятих від юридичних чи фізичних осіб (комітентів) на 

засадах договору комісії, без перейняття права власності на підкомісійні 

товари. 

Дискаунт — тип магазину, що характеризується обмеженою 

номенклатурою торгових послуг, до того ж у ньому товари повсякденного 

попиту реалізуються за порівняно низькими цінами або з наданням постійних 

торгових знижок. 

До основних типів звичайних продовольчих магазинів також відносять: 

"Гастроном" (400—2000 м2); "Овочі-фрукти" (250—400 м2); 

"Хлібокондитерські вироби" (250—400 м2); "Риба" (250—400 м2) та інші 

вузькоспеціалізовані продовольчі крамниці. 

Основними типами звичайних непродовольчих магазинів є також: 

"Товари для дітей" (650—5600 м2); "Товари для жінок" (650—5600 м2); 

"Товари для чоловіків" (650—2500 м2); "Товари для дому" (250—1500 м2); 

"Культтовари" (250—1000 м2); "Радіотовари" (250—650 м2); "Книги" (250—

400 м2) і низка спеціалізованих магазинів — "Квіти", "Меблі", "Автомобілі", 

"Ювелірні вироби" тощо. 

Розвиток роздрібного ринку поступово приводить до появи й 

утвердження у вітчизняній практиці типів роздрібних торговців, що 

напрацьовані світовою практикою ритейлінгу.  

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ (12 балів) 
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Розрахуйте межу зони обслуговування магазину в мікрорайоні з 

чисельністю 40 тис. осіб, якщо сусідній мікрорайон нараховує 30 тис. жителів, 

а відстань між діючими у цьому мікрорайоні магазином і обраним місцем для 

нового магазину в більшому мікрорайоні 10 км.  

Характеристики магазинів наведені у табл. 

Показник  Магазин 1 Магазин 2 

Місячний товарообіг, тис. грн. 150000 90000 

Частка спланованих покупок 0,75 0,65 

Частка спільних покупців 0,3 0,3 

 

а) для відкриття однотипного з уже діючим, але меньшого за розмірами 

магазину: 

мР
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d
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+
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де Dм – відстань від меншого мікрорайону до межі обслуговування, км, 

d - відстань між  магазинами (мікрорайонами), км, 

Рм - чисельність населення більшого мікрорайону, чол. 

Рб - чисельність населення меншого мікрорайону, чол. 

б) для відкриття однотипного з уже діючим, але крупнішого магазину: 

Dб = d - Dм, 

Гравітаційні моделі зон обслуговування мають вигляд: 
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де Вб, Вм – товарообіг магазинів, відповідно більшого і меншого, грн. 

Рб, Рм – чисельність населення мікрорайонів, більшого і меншого 

відповідно, осіб. 

Дб, Дм - відстань між магазинами, км 
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Сумісність розташування магазинів може бути розрахована за формулою: 
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де V – збільшення сумарного товарообігу двох суміжних магазинів, грн.; 

Vb, Vl – товарообіг більшого та меншого магазинів відповідно, грн.; 

Pb, Pl - частка виручки, яка отримана магазинами більшим (меншим) від 

спланованих покупок,%; 

i - ступінь взаємного обміну клієнтами. 


