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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах високої конкуренції українські ритей�

лери потребують перманентного впровадження інно�

вацій задля забезпечення довгострокових сталих пе�
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THE BASIS FOR TRADITIONAL RETAIL INTENSIFICATION IN TERMS OF DIGITALIZATION

Визначено чотири директиви для традиційних українських ритейлерів, що дозволять сфор�

мувати підгрунтя для подальшого стабільного розвитку підприємств в умовах маркетингової

орієнтації ринку та з огляду на популяризацію онлайн�торгівлі в умовах сьогодення. Встанов�

лено, що традиційні ритейлери в Україні потребують побудови digital�системи моніторингу та

контролю за поведінкою потенційних покупців, а також здійснення ряду заходів щодо модер�

нізації технологій забезпечення безперебійного процесу доведення товару до покупців з ура�

хуванням їх індивідуальних переваг і вимог. Обгрунтовано і розроблено клієнто�орієнтовану

digital�модель традиційних ритейлерів, наведено характеристику її констуітивних атрибутів.

Надано пропозиції з кастомізації товарних позицій в структурі портфеля традиційних ритей�

лерів. Деталізовано процес інтеграції даних про клієнтів, що служитиме каталізатором орган�

ізаційних змін українських традиційних ритейлерів, оскільки створить загальний контур пере�

ваг для потенційних, а також постійних клієнтів.

The four guidelines for traditional Ukrainian retailers are identified, they will form the basis for

further sustainable development of the enterprises in the marketing orientation conditions

considering with the popularization of online trading. It is found that traditional retailers in Ukraine

need to build digital�system of the monitoring and control of potential buyers' behavior, as well as a

number of measures to modernize the technologies ensure the smooth process of bringing the goods

to the customers based on their individual preferences and requirements. The customer�centric

digital�model for traditional retailers is substantiated and developed; the characteristics of its

constitutive attributes are shown. Proposals for commodity positions customization in the structure

of the traditional retailers' portfolio are presented. The process of client data integration is detailed;

it serves as a catalyst for organizational change of Ukrainian traditional retailers, because it is create

the general outline of the benefits to potential and regular clients.
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реваг на ринку та сприяння, цим самим, їх ефектив�

ному персистентному функціонуванню. Одним з пер�

спективних напрямів, що надасть змогу реалізову�

вати діяльність вітчизняних традиційних ритейлерів
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більш продуктивно, є диджиталізація. Диджиталіза�

ція традиційного ритейлу дозволить більш чутливо

реагувати на потреби потенційних покупців та

клієнтів, та сприятиме персоналізації історії (досві�

ду) покупок для кожного покупця, а також дозволить

своєчасно адаптувати і оптимізувати діяльність ри�

тейлерів упродовж конкретного періоду часу на рин�

ку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні засади управління ритейле�

рами в Україні знайшли відображення у роботах видат�

них вітчизняних та зарубіжних науковців та економістів,

серед яких: Бакунов О. [4], Берман Б. [5], Бріньолфс�

сон Е. [1], Власова Н. [6], Еванс Дж. [5], Есквайвіас П.

[2], Ковальська Л. [7], Колчкова О. [6], Рамос П. [2],

Рахман М. [1], Самбамурзі В. [3], Сауза Р. [2], Тeo О.

[3]. Однак, з огляду на стрімкий та експансивний розви�

ток онлайн�торгівлі упродовж останніх років в Україні,

питання щодо адаптації діяльності традиційних ритей�

лерів потребує детального розгляду.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у розробці директив успіш�

ного розвитку традиційних українських ритейлерів

в умовах популяризації онлайн�купівлі; надання ре�

комендацій щодо модернізації технологій забезпе�

чення розподілу та збуту товарів національних тра�

диційних ритейлерів з урахуванням індивідуальних

вимог і переваг потенційних, а також постійних клі�

єнтів; розробка заходів щодо підвищення ефектив�

ності діяльності традиційних національних ритей�

лерів; обгрунтування пропозицій з кастомізації то�

варних позицій в структурі портфеля традиційних

ритейлерів України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поточні зміни у бізнес�середовищі традиційних

українських ритейлерів вимагають від них реалізації

релевантних дій, що дозволять нівелювати негатив�

ний вплив неконтрольованих та слабо контрольова�

них факторів мікро� та макросередовища. Тому у

статті запропоновано чотири директиви, врахуван�

ня яких дозволить традиційним українським ритей�

лерам сформувати підгрунтя для подальшого стаб�

ільного розвитку в умовах маркетингової орієнтації

ринку та з огляду на швидкий темп росту онлайн�

торгівлі:

1. Реєстрація очікувань клієнтів. Зміна демогра�

фічної ситуації та запитів покупців потребує форму�

вання широкого товарного портфелю ритейлерів з

метою надання можливості здійснення численного

вибору покупцям. Стрімкий розвиток нових техно�

логій в умовах сьогодення активно впливає на став�

лення до покупок, зокрема покупці мають новий

набір очікувань, що потребує від традиційних ритей�

лерів впровадження багатоканальної системи роз�

поділу відповідної ефективності, забезпечення про�

зорості та належної якості реалізації бізнес�опе�

рацій, каталізатором чого виступає їх наявний рин�

ковий досвід.

2. Протоколювання запитів постачальників та вимог

виробників до розподілу товару. Збільшення видимості

у роздрібних операціях традиційних ритейлерів в Україні

вимагає розробки певного переліку нових послуг, вклю�

чаючи детальний інформаційно�аналітичний звіт про

попит споживачів й оцінку результативності застосуван�

ня цільової реклами.

3. Активізація ІТ�технологій. Закон Мура наразі

відображає кількість ІТ�можливостей при існуванні ве�

ликої частини постійних витрат традиційних українсь�

ких ритейлерів, що впливає на обсяги продажів у різних

секторах торгівлі.

4. Адаптація до глобального економічного спаду.

Ритейлери працюють у насиченому і високо конкурент�

ному секторі торгівлі, де збільшення обсягу продажів

одного ритейлера негативно відображається на доході

та прибутку конкурента. Тому конкурентні сили сьогодні

знаходяться на високому рівні, що потребує прийняття

обгрунтованих рішень при виборі стратегії українських
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Рис. 1. Клієнто�орієнтована digital�модель традиційних ритейлерів
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традиційних ритейлерів на різних ієрархічних рівнях

управління.

5. Протидія онлайн�продажу. Перехід до он�

лайн�продажів суттєво змінив торговельне середо�

вище і вимагає імплементації зовсім нового підхо�

ду до визначення багатофункціональних каналів

розподілу. Зрушення в бік онлайн�продажів про�

довжує зменшувати доходи традиційних роздріб�

них мереж та вимагає активних інноваційних дій з

їх боку.

Очікування покупців змінюються швидкими темпа�

ми, що утворює певні складнощі під час удосконален�

ня діяльності традиційних українських ритейлерів: ут�

ворює надлишкові потужності у торгівельному секторі

та вимагає збільшення постійного контролю за повед�

інкою покупців у ринковому онлайн�просторі. Врахо�

вуючи той факт, що покупці хочуть, щоб їх потреби

були задоволені миттєво, традиційні ритейлери в Ук�

раїні потребують побудови digital�системи моніторин�

гу та контролю за поведінкою потенційних покупців, а

також здійснення ряду заходів щодо модернізації тех�

нологій забезпечення безперебійного процесу дове�

дення товару до покупців з урахуванням їх індивіду�

альних переваг і вимог. Зазначене безпосередньо ви�

ступає передумовою до підвищення прозорості при

ціноутворенні, а також здійсненні роздрібних операцій

ритейлерів.

Також однією з пропозицій з підвищення ефектив�

ності діяльності традиційних національних ритейлерів

виступає розробка і впровадження нової digital�моделі

інтегрованої навколо потреб клієнтів (рис. 1), тоді як

традиційна модель ритейлу є організаційно�орієнтова�

ною. Розроблена digital�модель, що наведена на ри�

сунку 1, дозволить українським ритейлерам зрозумі�

ти, які товари користуються попитом серед постійних

клієнтів та забезпечить прибутковість на автономної

основі.

Передбачається, що при впровадженні клієнто�орі�

єнтованої digital�моделі традиційні українські ритейле�

ри повинні сконцентрувати свої зусилля на трьох кон�

стуітивних атрибутах (рис. 2):

1. Формування унікальної пропозиції для клієнтів і

розробка системи стимулів для сприяння розвитку

клієнто�орієнтованій культурі.

2. Діагностика потреб клієнтів й облік поведінкових

драйверів.

3. Систематичне підвищення рівня якості обслуго�

вування клієнтів.

Кожен з констуітивних атрибутів клієнто�орієнтова�

ної digital�моделі традиційних ритейлерів вимагає про�

ведення маркетингових досліджень, моніторингу та ана�

лізу аналітичної інформації щодо змін попиту клієнта, а

також впровадження комплексного підходу до проце�

су поліпшення фокусування на запитах і перевагах

клієнта.

Грунтуючись на результатах систематичних марке�

тингових досліджень діяльності традиційних ритейлерів

в Україні, обгрунтовано пропозиції з кастомізації товар�

них позицій в структурі їх портфеля:

1. Формування структури товарного портфеля тра�

диційних ритейлерів на основі вимог і переваг сегментів

з потенційних та реальних клієнтів для модифікації сис�

теми управління товарним асортиментом з мінімальни�

ми витратами на включення в асортиментний ряд нових

товарних позицій.

2. Застосування диференційованого ціноутворення

за результатами моніторингу характеру сприйняття кож�

ним сегментом клієнтів поточних цін на товари тради�

ційних українських ритейлерів, а також координація між

різними функціональними підрозділами ритейлерів, які

впливають на їх маркетингову політику, рівень продажів

і швидкість оновлення товарного асортименту з метою

коригування, відповідним чином, встановлених цін.

3. Підвищення багатоканальності розподілу то�

варів, що передбачає розробку традиційними ритейле�

рами індивідуальних стратегій для кожного каналу роз�

поділу товарів з урахуванням обгрунтованості ступеня

важливості кожного каналу залежно від отриманого

ритейлером доходу.

Процес інтеграції даних про клієнтів може служити

каталізатором організаційних змін українських тради�

ційних ритейлерів, оскільки створить загальний контур

переваг для потенційних, а також постійних клієнтів. З

огляду на це, в статті запропоновано розглядати інтег�

рацію даних про клієнтів як замкнутий цикл трьох етапів,

а саме:

1. Визначення ключових характеристик і показників

ступеня залучення клієнтів, стандартизація даних.

Інтеграція даних про клієнтів, які зібрані послідов�

но у всіх точках дотику традиційного ритейлера з ними,

та стандартизація даних, робить доцільним облік таких

основних характеристик клієнтів, як: дохід, вік, ступінь

задоволення сервісом, запити клієнтів, скарги, пропо�

зиції, кількість покупок.

2. Впровадження універсального ідентифікатора

клієнта.

  
   

 

 
  

 

  
    

    
  

 

Рис. 2. Конститутивні атрибути
клієнто�орієнтованої digital�моделі традиційних ритейлерів
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Збір аналітичної інформації про клієнтів вимагає

розробки і впровадження універсального ідентифіка�

тора клієнта з метою відстеження змін їх переваг. Ун�

ікальний номер ідентифікації доцільно привласнюва�

ти кожному клієнту відповідно до прямо�пропорцій�

ної залежності частоти здійснюваних покупок. Також

ідентифікаційний номер може бути використаний для

отримання інформації про клієнтів з розрізнених

інформаційних систем традиційних національних ри�

тейлерів.

3. Інтеграція даних по каналах розподілу.

Більшості традиційним українським ритейлерам ре�

комендується впроваджувати клієнто�орієнтовану digi�

tal�модель з одночасним використанням максимальної

кількості каналів розподілу. Слід зазначити, що для

підвищення якості обслуговування клієнтів традиційні

ритейлери в Україні повинні інтегрувати дані з різних

наявних онлайн�каналів таких, як офіційні мобільні до�

датки ритейлерів та профілі у соціальних мережах.

Інтеграцію даних про клієнтів традиційним українсь�

ким ритейлерам необхідно здійснювати безперервно,

для того, щоб відповідати очікуванням клієнтів у режимі

онлайн, а також пропонувати персональне обслугову�

вання і вдосконалити інформаційно�комунікаційну сис�

тему, яка буде здатна постійно оновлювати інформацію

про клієнтів в залежності від різних товарних позицій у

наявності, кількість каналів розподілу, що використо�

вуються ритейлером, а також про структуру внутрішніх

бізнес�підрозділів, на базі чого рекомендується гене�

рувати остаточний інтегрований запис про клієнта в

інформаційно�комунікаційній системі традиційних ри�

тейлерів. Маючи доступ до інтегрованого запису про

клієнта, традиційні ритейлери будуть приймати більш

ефективні стратегічні рішення і швидко реалізовувати

тактичні заходи для досягнення генеральної мети за

результатами максимального задоволення потреб клі�

єнтів.

Коректний аналіз даних про клієнтів на базі інтег�

рованого запису дозволить виявити їхні потреби на

різних етапах життя, врахувати всі фактори, що впли�

вають на прийняття рішення про купівлю. Важливим є

те, що потреби клієнта змінюються на різних етапах їх

життєвого циклу, при чому не тільки в залежності від

їх особистих обставин, а й під впливом членів сім'ї.

Тобто розуміння традиційним національними ритейле�

рами динаміки домашнього господарства клієнта на�

стільки ж важливо, як і задоволення його особистих

потреб. Виходячи з цього, після визначення найбільш

прибуткових сегментів клієнтів, їх потреб і переваг,

традиційним українським ритейлерам необхідно точ�

но і своєчасно формулювати привабливі цільові про�

позиції для реальних і потенційних клієнтів, що, у свою

чергу, сприятиме зменшенню незадоволеності їх по�

треб та уподобань.

ВИСНОВКИ
Сформульовано чотири директиви сталого розвит�

ку традиційних українських ритейлерів з огляду на по�

точний стан динамічного розвитку онлайн�торгівлі. Об�

грунтовано доцільність побудови digital�системи моні�

торингу та контролю за поведінкою потенційних по�

купців традиційних національних ритейлерів. Розробле�

но клієнто�орієнтовану digital�модель для традиційних

українських ритейлерів та визначено її констуітивні ат�

рибути. Сформульовано та обгрунтовано пропозиції з

кастомізації товарних позицій в структурі портфеля тра�

диційних ритейлерів в Україні.
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