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Вступ

Черги у магазинах та зметений з полиць товар вже 
практично стали символом новорічних свят. Для 
ритейлерів це подвійне свято – виторг у останні 
тижні року може у рази перевищувати продажі 
в «низький» сезон. Проте щороку роздрібному 
бізнесу для того, щоб втримати цю тенденцію, 
необхідно докладати все більше зусиль.

Роздрібна торгівля вже не буде такою, як раніше. 
І сьогодні свої умови диктує не стільки складна 
економічна ситуація та прагнення покупців до 
зважених та економних покупок, скільки розвиток 
нових технологій. Покоління Інтернету ставить  
свої вимоги. Це швидкість покупки, це її зручність 
та наявність вибору. 

У сучасних умовах роздрібні продавці не мають 
конкурувати з інтернет-сайтами, їх необхідно 
зробити своїми союзниками. Робота в соціальних 
мережах, вплив яких стає дедалі вагомішим, стає 
необхідною складовою розвитку того  
чи іншого бренду. Мобільні покупки – ще один 
етап розвитку, на який необхідно звернути увагу. 
Смартфони можуть не лише істотно полегшити 
процес вибору та купівлі товарів, а й допомогти 
перетворити процес покупок на задоволення. 
А це, як виявило наше дослідження, досить 
важливий фактор для споживачів.

Магазини майбутнього – ось що потрібно 
українцям у ці новорічні свята. Де не буде черг, 
буде доступна вся інформація про товар, уважні 
консультанти та, зрештою, буде вибір.  
З європейськими стандартами обслуговування, 
американським рівнем знижок та більшою 
кількістю українських товарів на полицях. 

Ольга Шамрицька, 
лідер групи по роботі з підприємствами 
роздрібної торгівлі
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Про дослідження

Компанія «Делойт» публікує результати 
дослідження споживчих настроїв напередодні 
Новорічних та Різдвяних свят. Дослідження 
проводиться сімнадцятий рік поспіль групою  
з надання послуг компаніям споживчого сектору 
компанії «Делойт».*

У дослідженні взяли участь 17 країн Західної  
та Східної Європи, а також Південно-
Африканська Республіка. Подібні дослідження 
також проводяться у Канаді, США та Латинській 
Америці.

Опитування проводилося протягом перших 
трьох тижнів жовтня 2014 року на підставі 
репрезентативної вибірки для кожної з країн. 
Всього в опитуванні взяли участь 17 326 осіб,  
які поділилися своїми планами щодо новорічних 
та різдвяних подарунків, святкового столу  
та подорожей.

Україна бере участь в опитуванні сьомий рік 
поспіль. Опитування було проведене методом 
інтернет-анкетування серед 769 осіб віком  
від 18 до 65 років. 

Економічні труднощі та невизначеність могли 
вплинути на поведінку споживачів на даний 
момент. Таким чином, якби опитування 
проводилося сьогодні, результати могли  
б виявитися дещо іншими.

*Висновки дослідження базуються на інформаціі, зібраній 

компанією «Делойт» спільно з Q&A Research and Consultancy. 

Німеччина  
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Бельгія  
848

Швейцарія  
785

Україна  
769Португалія  

760

Греція  
609

Люксембург  
601

ПАР  
764

Польща  
763

Фінляндія  
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Росія  
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подарунки
1 217 грн.

Розподіл бюджету  
Розподіл витрат  
на подарунки  

Найбільше  
купуватимуть  
в Інтернеті   

Основні тенденції 2014 року

Орієнтовний  
святковий  
бюджет

порівняно  
з 2013 р.

2,817 грн.

-5% розваги 
367 грн.

продукти
харчування 
1 233 грн.

Середня вартість  
подарунку 140грн.

дорослі

діти
пожертва

37%

60%

3%

Здійснення новорічних покупок      

60%  
у звичайних  
магазинах

40%  
через  
Інтернет

високотехнологічні  
товари

модний одяг

спортивні  
товари 

Найбільше купуватимуть у звичайних магазинах

іграшки
продукти  
харчування подарункові  

набори 

«Обираю товар  
у магазині, а купую  
в Інтернеті»  

42%  Іноді
37%  Часто                
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будуть  
економити

не будуть  
економити

респондентів 

купівельна  

спроможність  

знизилася

67%
У

розваги

відпочинок

меблі,  
декор

здоров’я

товари першої 
необхідності 

Найбажаніші  
подарунки для  
чоловіків

готівка
55%

смартфони
42%

лептопи
38%

Найбажаніші  
подарунки  
для жінок

косметика/ 
парфуми

43%готівка
55%

подорожі
51%

Подарунки,  
що планують  
дарувати

Менше 12 років

12-18 років

готівка
24%

косметика/ 
парфуми

37%

cолодощі
38%

32%
обирають миттєву знижку

Найпопулярніші подарунки для дітей/підлітків 

27%  
Книжки

23%  
Іграшки  
для розвитку  

25%  
Конструктори

21%  
Солодощі

16%  
Готівка

16%  
Книжки

18%
З 1 по 
15 грудня 

12%
до 1 грудня

Період для  
новорічних  
покупок

30%
З 16 по  
24 грудня 

35%
З 25 по 
31 грудня 

5%
У січні 

Найбільше купуватимуть у звичайних магазинах
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Оцінка економічної ситуації

Чергова економічна криза в Україні далася взнаки: 
більшість респондентів негативно оцінюють 
економічну ситуацію. За цим показником ми 
практично повернулись до рівня 2009 року –  
тоді також більше 70% опитаних оцінили  
поточну економічну ситуацію негативно.  
У інших європейських країнах, що брали участь  
у дослідженні, також превалюють негативні 
настрої. Особливо складна ситуація 
спостерігається в Італії, Греції та Іспанії. Серед усіх 
країн, лише у Німеччині, Данії  та Великобританії 
спостерігається позитивне сприйняття 
економічних процесів. 

Водночас варто зауважити, що у майбутнє 
українці дивляться з дещо  більшим оптимізмом. 
Хоча майже половина респондентів (48%) 
очікують подальшого погіршення в економіці 
країни, 18% - сподіваються на покращення вже  
у 2015 році. Схожа тенденція спостерігається  
у переважній більшості країн – європейці схильні 
з надією дивитись у рік, що попереду.

Яка ваша оцінка поточного стану економіки та очікування на наступний рік?
(індекс базується на сумі негативних та позитивних відповідей)

0%

-20%

-40%

-60%

-80%

-100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Оцінка поточного стану економіки Очікування на 2015 рік
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Як ви оцінюєте свою купівельну спроможність, порівняно з минулим роком?
(індекс базується на сумі негативних та позитивних відповідей)

Динаміка купівельної спроможності за власною оцінкою українців у період з 2008 по 2014 р.

Я можу витрачати менше

Я можу витрачати більше

Я можу витрачати стільки ж 

67%

9%

25%

20%10%-10%-20%-30%-40%-50%-60%

2014

2011

2013

2010

2012

2009

2008

0%
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На жаль, цей показник став визначальним  
для підсумків усього дослідження. Ми вимушені 
констатувати зниження купівельної спроможності 
у 67% опитаних у 2014 році. Це навіть більше, 
ніж у розпал кризи 2009 року. Причому 
найбільше постраждали мешканці України віком 
45-54 роки, 74% з яких відзначили, що зможуть 
витратити менше у цьому році. Респонденти 
інших вікових категорій також негативно оцінили 
динаміку своєї купівельної спроможності 
(63-67%). І хоча деякі з респондентів зберігають 
стриманий оптимізм, більшість (42%) очікують 
подальшого погіршення власного фінансового 
становища. 

Звісно, такі настрої  змушують українців більш 
економно витрачати. І якщо витрати на житло, 
комунальні платежі та щоденні кишенькові 
витрати українців зросли через інфляцію, 
нерегулярні витрати (меблі, прикраси тощо)  
та одяг з великою ймовірністю потраплять 
«під ніж». Власне, на святкуванні Нового року 
77% опитаних українців економитимуть у разі 
необхідності. Підготуватись до зниження попиту 
доведеться власникам громадських закладів 
харчування, спортивних клубів та кінотеатрів.  
Та загалом, проаналізувавши статті витрат, 
простіше сказати, на чому не будуть економити. 
Це традиційно освіта, здоров’я, комунальні 
рахунки та витрати на житло.   

Порівняно з минулим роком, ви витрачаєте більше, менше чи стільки ж на наступні товари?

Плата за житло (оренда, іпотека)

Свята

Повсякденні витрати (обід, транспортні витрати)

Одяг/взуття

Освіта (плата за навчання, репетиторство)

Товари першої необхідності (продукти харчування) 
та рахунки за комунальні послуги  

Витрати на цифрові/електронні засоби (телебачення, 
широкосмуговий зв'язок, мобільний телефон тощо)

Податки (податки на доходи, податки на майно)

Розваги/дозвілля (обіди у ресторанах, спортивний зал, 
кінотеатр тощо)

Нерегулярні витрати (меблі, декор…)

Фінансові послуги (страхування, пенсійні внески)

Охорона здоров'я (лікування, страхування здоров'я)

62%

61%

59%

57%

44%

42%

35%

34%

31%

27%

26%

20%

29%

24%

33%

24%

28%

31%

29%

51%

46%

24%

21%

49% 15%

40%

38%

8%

13%

15%

24%

25%

11%

7%

13%

4%

Менше

Більше

Стільки ж

Я не знаю
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У майбутньому, в разі необхідності, які з перерахованих нижче статей  
витрат ви готові скоротити?

Плата за житло (оренда, іпотека)

Свята

Повсякденні витрати (обід, транспортні витрати)

Одяг/взуття

Освіта (плата за школу, приватна школа, репетиторство)

Товари першої необхідності (продукти харчування) 
та рахунки за комунальні послуги  

Витрати на цифрові/електронні засоби (телебачення, 
широкосмуговий зв'язок, мобільний телефон тощо)

Охорона здоров'я (лікування, страхування здоров'я)

Податки (податки на доходи, податки на майно)

Розваги/дозвілля (обіди у ресторанах, спортивний зал, 
кінотеатр тощо)

Нерегулярні витрати (меблі, декор…)

Фінансові послуги (страхування, пенсійні внески)

Не готові скоротити витрати

Готові скоротити витрати 

-9% 91%

-12% 88%

-23% 77%

-32% 68%

-37% 63%

-39% 61%

-42% 58%

-44% 56%

-57% 43%

-61% 39%

-71% 29%

-76% 24%
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Новорічний бюджет 

Незважаючи на складну ситуацію в економіці 
країни, новорічні свята українці планують 
відзначати з подарунками та зі святковим столом, 
на що збираються витратити 43% та 44% свого 
святкового бюджету відповідно. Причому цього 
року на подарунки українські споживачі планують 
витратити на 5% більше, ніж у 2013 році.  
А от на святкові розваги цього року заплановано 
на 26% витрат менше, ніж торік.

Економити на розвагах у свята буде не тільки 
Україна, а й уся Європа: падіння запланованих 
витрат на цю статтю бюджету серед європейців 
склало 13%.

Загалом  бюджет середньостатистичної 
української сім’ї на зустріч 2015 Нового року 
та Різдва (витрати на подарунки, святкове 
застілля та розваги, за виключенням витрат 
на подорожі) становить 2 817 грн, що на 5% 
менше, за словами українців, ніж вони витратили 
торік. На фоні   майже 100% знецінення гривні 
відносно долара США, 20% інфляції та загальних 

негативних настроїв споживачів, такий святковий 
бюджет можна вважати порівняно оптимістичним. 
Слід зазначити, що минулорічні плани українців 
були скориговані подіями, що відбувались ближче 
до кінця року, внаслідок чого фактичні витрати 
були меншими. Так, українці планували  
в середньому витратити 4 152 грн,  
а витратили 2 910 грн. 

Події в країні вплинули і на відношення до 
благочинства. Хоча частка благодійних внесків 
у загальному святковому бюджеті українців 
залишається на низькому рівні, у порівнянні 
з минулим роком в Україні зафіксований 
найбільший рівень зростання витрат  
на благодійність серед усіх 17 країн, що приймали 
участь у дослідженні – майже на 46% (середній 
показник по Європі від’ємний і складає -15%). 

Як і минулого року, левову частку подарункового 
бюджету українці витратять на подарунки для 
дорослих.  Для порівняння, європейці мають 
намір витратити на подарунки для дорослих  
57% свого бюджету, а на подарунки дітям – 40%.

60%
дорослі

37%
діти

3%
пожертви

Які кошти виділені у вашій родині на святкові подарунки?
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Цього року бюджет дещо перерозподілився на 
користь подарунків за рахунок витрат на розваги. 

Незважаючи на постійне зростання кількості 
інтернет-користувачів та обсягів онлайн-
шопінгу, як і минулого року, традиційні магазини 
домінують при купівлі товарів у подарунок  
та продуктів до святкового столу. Загалом у мережі 
Інтернет українці планують витратити 28% свого 
святкового бюджету (враховуючи також витрати 
на розваги), решту – у звичайних магазинах.  
Для порівняння, в Європі через Інтернет 
споживачі запланували витратити 44%  
свого святкового бюджету.

Очікувана сума витрат на подарунки, продукти харчування  
та розваги у період з 2012 по 2014 рр.

Розподіл витрат на подарунки та продукти 
харчування за каналами продажу

Розваги

Подарунки

Продукти харчування

Подарунки

Продукти харчування

15%

43%
42%

2012 2013 2014

16%

39%
45%

13%

43%
44%

Інтернет Традиційні
магазини

93%

7%

32%

68%
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Найбажаніші та найпопулярніші  
подарунки

Традиційно найбільш бажаним подарунком 
для українців на новорічні свята є гроші. Цей 
рік не став виключенням. Причому такий вибір 
не залежить від віку та статі. Водночас серед 
подарунків, які українці планують дарувати, 
готівка лише на третьому місці. Детальніше 
співвідношення між найбільш бажаними 

подарунками та подарунками, що цього року 
планують дарувати, можна побачити  
на графіку. Можна зробити висновок, що далеко 
не всі українці отримають на свята саме той 
подарунок, на який очікують. Тому тим,  
хто мріяв про новенький смартфон чи планшет, 
краще налаштовуватись на цікаву книгу чи новий 
парфум. 

Найбажаніші та найпопулярніші подарунки

Готівка

Одяг/взуття

Солодощі

Смартфони

Косметика/парфумерія 

Кухонні прилади

Аксесуари (сумки)

Подорожі

Планшети

Книжки

Лептопи/персональні комп'ютери 

Ювелірні прикраси/годинники

Косметичний догляд, масаж, SPA-процедури

Продукти харчування та напої

23%

27%

55%

22%

30%

16%

18%

17%

16%

26%

34%

39%

28%

30%

38%

37%

24%

21%

18%

17%

13%

11%

11%

11%

8%

6%

4%

4%

Хочу отримати Планую подарувати
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Якщо ви не плануєте дарувати гроші на цьогорічні 
свята, тоді вам потрібно врахувати вік та стать 
ваших близьких. Українські чоловіки надають 
перевагу гаджетам та комп’ютерній техніці 
(смартфони, ноутбуки, персональні комп’ютери та 
планшети серед чоловіків посідають 2-е, 3-є  

та 4-е місця у списку найбажаніших подарунків),  
а от жінки насамперед бажають отримати  
на новорічні свята путівку на відпочинок, 
косметику/парфуми, одяг/взуття, ну, і, звісно, 
ювелірні прикраси або годинник (2-е, 3-є, 4-е  
та 5-е місця відповідно). 

Що стосується різниці вподобань за віком,  
то юнацтво віком від 18 до 24 очікує на 
смартфони, одяг/взуття та комп’ютерну техніку, 
молодь віком від 25 до 34 років – на подорожі, 
смартфони, одяг/взуття. У віці від 34 до 44 років 
та від 45 до 54 років побажання українців щодо 
новорічних подарунків більш-менш співпадають: 
на першому місці відпочинок (подорожі), за ними 
ноутбуки, смартфони, косметика та парфуми. 
Після 55 років рівень захоплення смартфонами 
та комп’ютерною технікою зменшується і на перші 
місця потрапляють подорожі, одяг/взуття  
та електронні книги.

2014 2013

Гроші 55% 49%

Смартфони 42% 40%

Лептопи/ 
персональні комп'ютери

38% 40%

Планшети 31% 34%

Подорожі 27% 31%

3D телевізори 22% 21%

Одяг/взуття 22% 22%

Книжки 20% 24%

Електронні книжки 19% 15%

Цифрові фотоапарати 19% 17%

2014 2013

Гроші 55% 57%

Подорожі 51% 57%

Косметика/парфуми 43% 53%

Одяг/взуття 39% 39%

Ювелірні прикраси/ 
годинники

38% 39%

Косметичний догляд,  
масаж, SPA-процедури

30% 24%

Солодощі 28% 31%

Смартфони 26% 31%

Планшети 25% 34%

Аксесуари (сумки) 25% 30%

Найбажаніші подарунки 
для чоловіків

Найбажаніші подарунки 
для жінок
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Малечі віком до 12 років українці збираються 
дарувати книжки, конструктори та  іграшки  
для розвитку.

2014 2013

Солодощі 1е 21% 1е 18%

Гроші 2е 16% 4е 14%

Книжки 3є 16% 2е 17%

Одяг/взуття 4е 12% 3є 14%

Смартфони 5е 11% 6е 11%

Відеоігри 6е 9% 10е 9%

Планшети 7е 9% - 9%

Електронні книжки 8е 9% - 8%

Іграшки для розвитку 9е 9% 7е 11%

Шкільне приладдя 10е 9% 5е 13%

Найпопулярніші подарунки для підлітків

2014 2013

Книжки 1е 27% 4е 22%

Конструктори 2е 25% 3є 22%

Іграшки для розвитку 3є 23% 1е 31%

Ляльки та м'які іграшки 4е 19% 8е 19%

Механічні іграшки 5е 18% 7е 20%

Одяг/взуття 6е 18% 5е 22%

Шкільне приладдя 7е 16% 6е 20%

Відеоігри 8е 16% 2е 23%

Подарунки для немовлят 9е 14% 10е 18%

Навчальні іграшки 10е 12% 9е 19%

Найпопулярніші подарунки для дітей

Дарувати ж українці цього року,  
як і минулого, збираються солодощі, косметику/
парфуми та вже згадувану готівку (у 2013 році 
готівка була на 4-му місці). На четвертому та 
п’ятому місцях за популярністю – книжки та одяг/
взуття. Це стосується подарунків для дорослих.

Для підлітків (12-18 років) на новорічні свята 
заплановані солодощі (1-е місце), готівка  
і книжки (2-е та 3-є місця).
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Незважаючи на загальне скорочення витрат  
на подарунки, українці все ж планують виділити 
37% свого святкового бюджету на подарунки 
дітям.

При виборі подарунків для дітей українці 
традиційно дбають про їхню освітню функцію.  
А, отже, саме ця категорія іграшок має переважати 
на полицях магазинів у святковий період 

Середня вартість подарунка цього року очікується 
на рівні 140 грн. Для порівняння у Європі середня 
вартість подарунка складе 29 євро.

Навчальні

Традиційні

Екологічні

Інноваційні

Іміджеві

58%

12%

15%

12%

3%
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Купівельна стратегія

Характерною особливістю українців, порівняно 
з жителями інших країн-учасниць дослідження, 
є період для покупок. У православних країнах, 
мешканці яких святкують Різдво 7 січня, цей 
період настає дещо пізніше, ніж у католицьких 
країнах. В Україні пік покупок припадає на  
16-31 грудня, при цьому більшість покупців 
планують присвятити час шопінгу у останній 
тиждень грудня. Саме в цей період черги, 
відсутність товару та неправильна організація 
торгівлі може обернутись прикрими втратами 
для ритейлерів. Організаторам торгівлі необхідно 
потурбуватись заздалегідь про наявність товару 
на полицях, збільшення пропускної здатності 
торгових точок та подовження часу для покупок. 

Серед факторів, що сьогодні мають істотний 
вплив на покупців, які вирішують купувати той 
чи інший товар, на першому місці є наявність 
інформації на упаковці (наприклад, щодо країни 
походження, дотримання правил етичної торгівлі, 
терміну придатності, складу тощо). При цьому 
63% споживачів намагаються купувати товар, 
вироблений в Україні. Такий фактор, як країна 
походження, в Україні завжди мав надзвичайну 
вагу, а за останні кілька років посилився  
ще на 10%. 

При виборі подарунків до свят, які з наступних факторів можуть вплинути на ваше рішення?

Наявна вся необхідна інформація на упаковці 

Я буду надавати перевагу товарам, виробленим у моєму 
регіоні або у моїй країні 

Я намагаюся не купувати продукти, які загрожують 
економічній стабільності

Я не купую товари, для виробництва яких 
використовувалась дитяча праця

Я намагаюся не купувати продукти, виробництво яких 
завдає шкоди навколишньому середовищу

Я намагаюся не купувати продукти, які перешкоджають 
соціальному розвитку

Я не купую товари, вироблені на виробництвах з 
поганими умовами праці в країнах, що розвиваються

Я уникаю придбання товарів з істотним впливом 
вуглекислого газу на планету

Стабільний розвиток є виправданим для підвищення цін

72%

62%

63%

59%

49%

63%

52%

45%

29%

Використовую подарункові сертифікати
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Як і минулого року, ціна має значний вплив 
на споживчу поведінку: понад 40% опитаних 
шукатимуть інформацію про знижки на сайтах 
перед здійсненням покупок і планують купувати 
більше товарів на розпродажах. Споживачі 
залишаються раціональними щодо своїх витрат 
в період кризи: все більше покупців уникатимуть 
великих покупок (23%), користуватимуться 
бонусами (34%), здійснюватимуть пошук  
в Інтернеті найкращих цін (42%) та інформації 
про товар (39%).

Водночас небагато опитаних готові змінити свою 
купівельну поведінку щодо їжі чи зменшувати 
витрати. Таким чином, споживачі демонструють 
свою прихильність до традиційного новорічного 
столу.

Порівнюючи з минулим роком, більше, менше чи у тій же мірі ви використовуватимете 
наступні можливості?

Більше користуюсь Інтернетом – для пошуку кращих 
цін, купонів, знижок і т.д.

Відкладаю великі покупки 

Попередньо шукаю онлайн, які є варіанти, пропозиції, 
рекомендації

Розраховуюсь платіжною карткою або готівкою

Люблю купувати товари в великих магазинах

Використовую бонуси за лояльність

Хочу витрачати менше грошей на їжу

Використовую подарункові сертифікати

Користуюсь споживчими кредитами, запропонованими 
фінансовими установами

Користуюсь кредитом продавця

Купую більше товарів на розпродажах

42%

39%

34%

28%

23%

23%

20%

16%

16%

8%

8%

33%

36%

45%

43%

26%

55%

54%

55%

42%

27%

22% 53%

53%

29%

25%

23%

18%

34%

23%

14%

18%

19%

Менше

Більше

Стільки ж

Я не знаю

У контексті економічної кризи ми бачимо 
зростання настороженості покупців до будь-яких 
кредитів, банківських чи споживчих. Споживачі 
більш обережні щодо кредитів: 53% опитаних 
заявили про намір менше користуватись 
позиками. Також наше опитування зафіксувало  
втрату популярності подарункових сертифікатів. 



22

Серед дисконтних програм найбільшу перевагу 
споживачі надають миттєвим знижкам. При 
цьому жінок, які надають перевагу саме такому 
різновиду програм лояльності, виявилося  
на 10% більше, ніж чоловіків (37% проти 27%). 
На другому місці – накопичення балів в обмін  
на сертифікати для сплати покупок у магазинах.

Яким програмам лояльності ви надаєте перевагу?

Миттєвий дисконт на покупку

Накопичення балів в обмін на сертифікати для сплати 
покупок у магазинах

Накопичувати бали в обмін на сертифікати для сплати 
покупок у декількох мережах магазинів

Накопичення балів в обмін на подарунки

Отримання ваучерів на знижки у звичайному та інтернет-
магазині даної мережі в обмін на накопичені бали

Майбутній дисконт на покупку

Отримання ексклюзивних пропозицій чи запрошень на 
ексклюзивні події

Інше

32%

10%

14%

8%

15%

8%

12%

0%

А от запрошення на ексклюзивні заходи у якості 
бонусу для лояльних покупців варто робити 
насамперед ритейлерам класу люкс. Серед 
населення з вищим за середній рівнем доходів, 
21% споживачів надають перевагу такому бонусу, 
тоді як серед інших категорій населення -  
лише 8%.
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Яким каналам ви надаєте перевагу при пошуку, порівнянні та купівлі новорічних товарів?

Українці все частіше використовують Інтернет  
для здійснення новорічних покупок. 
У 2014 році більше третини від усіх подарунків 
будуть придбані онлайн. Хоча поки що Інтернет 
не може змагатися з традиційними магазинами, 
оскільки не замінить звичного шопінгу: клієнтам 
важливо роздивлятись товар, випробовувати 
його на дотик, а також ставити запитання 
консультантам.

Канали продажів

У 2014 році вперше зрівнялась кількість 
респондентів, які шукають товари в Інтернеті,  
і тих, хто купує онлайн (у 2013 – 30%  
і 43% відповідно). Окрім того, раніше більшість 
опитаних використовували для пошуку подарунків 
декілька каналів одночасно – Інтернет і звичайні 
магазини, проте в 2014 більшість користується 
лише Всесвітньою мережею.

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

41% 38% 35%
53%

41%

26%

33% 28%

23%

49% 60% 57% 60%

40% 43% 40%

25% 32% 24%

22%

34% 30% 41%
25%

Пошук Порівняння Купівля

Веб-сайти

Магазини

Веб-сайти та магазини
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Основними факторами, що пояснюють 
популярність традиційних магазинів, є можливість 
легко обміняти або повернути товари, швидка 
доставка та безпека оплати. А зростання інтересу 

Які канали продажу товарів найкраще відповідає вашим купівельним потребам?

Доставка додому

Широкий асортимент

Задоволення від здійснення покупок

Легкість порівняння цін

Тривалість доставки

Відгуки інших споживачів

Компетентні та професійні поради

Безпека оплати

Рівень ціни 

Сервісне обслуговування (ремонт)

Легкість пошуку та вибору

Якість інформації про товари

Легкість порівняння товарів

Інформація про наявність товарів (на складах)

Процес купівлі не займає багато часу

Можливість здійснення покупок у зручний час

Захист персональних даних 

Можливість легко обміняти або повернути товари

58% 36%

65%28%

22% 73%

27%66%

35% 59%

36%58%

40% 51%

35%58%

64%

68% 25%

25%68%

54% 39%

25%68%

64% 30%

65%29%

23% 73%

28%67%

19% 77%

31%

Електронна комерція (за допомогою стаціонарного або портативного комп’ютера)

Роздрібні магазини

Мобільна комерція

Телемагазини

до онлайн-покупок пов’язане передусім  
з доступністю інформації про думку інших 
покупців, зручністю порівняння цін, а також  
з легкістю пошуку й вибору продукції. 
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Використання Інтернету для пошуку, порівняння та купівлі за видами товарів

Пошук

Ніколи

Іноді

Часто

Завжди

Порівняння Купівля

До дослідження  цього року було також включено 
телемагазини, але вони, як і мобільна комерція,  
в Україні поки що розвинуті слабко.

Інтернет є основним каналом для здійснення 
покупок лише для високотехнологічних товарів 
(54%). Іграшки, подарункові набори й спортивні 
товари через Інтернет насамперед купують,  

Високотехнологічні  
товариКнижки

Здоров’я 
і красаМодаСпорт

Товари 
для домуІграшки

Подарункові 
набори та 

сертифікати Їжа  
та напої

0%

30%

10%

40%

60%

20%

50%

70%

Переважна більшість інтернет-покупців  
в Україні використовують традиційні магазини,  
як виставкові зали, де вони можуть побачити  
й порівняти товари та їхні ціни, а потім купують 
товари через Інтернет. Ніколи так не роблять лише 
12% респондентів в Україні (минулого року – 
20%). Для порівняння, в  Європі цей показник 
сягає 24%. 

12%

42%

37%

9%

а не шукають, а всі інші групи товарів – навпаки. 
А для порівняння продукції Всесвітньою мережею 
користуються не так часто, як традиційними 
магазинами.

Як часто ви обираєте товар у магазині, після чого купуєте його у мережі Інтернет?
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Ритейлери, які пропонують покупцям 
продуктивний і захоплюючий досвід, як онлайн, 
так і всередині магазину, можуть здобути значні 
переваги на ринку. Більше того, ритейлери 
зможуть збирати й систематизувати дані і через 
онлайн-канали, і з традиційних магазинів, щоб 
сформувати «портрет» покупця. Це дасть їм змогу 
використати одержану інформацію для створення 
індивідуального підходу до кожного клієнта.

У соціальних мережах респонденти з вищими за 
середні доходами частіше дають поради  
і висловлюють свою думку щодо якості  
й властивостей товарів, а люди з середніми 
доходами більше, ніж інші верстви населення, 
коментують ціни.

Як споживачі використовують соціальні 
мережі для пошуку інформації щодо 
продуктів?
Під час пошуку інформації в соцмережах українці 
звертають увагу переважно на рекомендації  
та коментарі про товари, їхні ціни й властивості,  
а також про знижки, купони та ідеї щодо товарів.

Яким чином ви будете використовувати соціальні мережі при пошуку інформації?

93%

80%

91%

73%

91%

75%

80%

Я вивчаю зважені коментарі, рекомендації щодо товарів

Я вивчаю інформацію про товар

Я вивчаю інформацію про знижки, купони, розпродажі

Я вивчаю інформацію щодо цін

Я вивчаю інформацію щодо ідей з вибору подарунків

Я стежу за тим, які подарунки бажають отримати члени 
моєї родини/друзі

Я вивчаю інформацію на сторінці шанувальників 
роздрібної мережі

Загалом у 2014 році українці більш активно 
(приблизно на 5%) давали поради щодо товарів 
у соціальних мережах, ніж у 2013. 
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Все більше українців користуються смартфонами 
для здійснення покупок. Третина споживачів 
вже використовує мобільні пристрої для купівлі 
товарів, а дві третини планують у майбутньому. 
Хоча мобільна комерція ще не дуже розвинена  
в Україні, вона стає дедалі популярнішою  
з кожним роком (приріст 9%, порівняно з 2013).

Щоб допомогти клієнтам з прийняттям рішень 
і перетворити процес здійснення покупки на 
приємний досвід, ритейлери повинні створити 

Чи використовуєте ви смартфон для здійснення покупок?

Вже 
використовую

Планую в 
майбутньому

66%

33%

й активно впроваджувати легкі у використанні, 
високоякісні мобільні додатки. Це допоможе 
заохотити покупців користуватися сайтом 
ритейлера навіть під час перебування  
в звичайному магазині. 

До того ж ритейлерам варто створити в мобільних 
додатках зручну функцію «Купити зараз», щоб 
клієнти робили онлайн-покупки на сайті саме 
цього магазину, а не на сайті конкурентів. 
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Традиційний шопінг

ІграшкиМода Відпочинок

Подарункові 
набори та 

сертифікати Їжа  
та напої

Товари 
для дому

Здоров’я 
і краса Спорт

Високотехнологічні  
товариКнижки

Універмаги Гіпермаркети/супермаркети 

Магазини "біля дому" Мережі спеціалізованих магазинів 

Пошук

Порівняння

Купівля

Де українці купуватимуть подарунки

Цього року українські споживачі купуватимуть 
подарунки переважно у супермаркетах  
та гіпермаркетах. Особливо це стосується 
подарунків до святкового столу, придбання 

подарункових сертифікатів та товарів для дому. А 
от іграшки, техніку, товари для спорту та книжки 
українці переважно купуватимуть  
у спеціалізованих магазинах.

Як бачимо, українці все ще обирають традиційні 
магазини для купівлі товарів, хоча для пошуку  
та порівняння цін все частіше обирають Інтернет.

Використання традиційних магазинів для пошуку, порівняння й купівлі новорічних товарів 

0%

30%

10%

40%

60%

20%

50%

Іграшки Мода
Їжа  

та напої
Товари 

для дому
Здоров’я 

і красаСпорт
Високотехнологічні  

товариКнижки

Подарункові 
набори та 

сертифікати 

0%

30%

10%

40%

60%

20%

50%

70%
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2012

2013

2014

Продукти харчування до святкового столу цього 
року українці купуватимуть переважно  
у звичайних супермаркетах. На другому місці  
за популярністю - продуктові ринки, що свідчить 
про прагнення українців до економії. Позитивну 
динаміку за популярністю демонструють магазини 
«біля дому». Минулого року перевага була на боці 
великих гіпермаркетів. 

Результати дослідження підтверджують,  
що основною метою українців під час купівлі 
продуктів харчування до свят буде економія, отже 
ритейлерам варто звернути увагу на собівартість 
продукції, зокрема на ті складові у ланцюзі 
поставок, за рахунок яких можна знизити ціну  
на товари. 

Звичайні 
супермаркети  

Ринки (базари) У 
спеціалізованих 

продуктових 
магазинах 

У гіпермаркетах Магазини 
"біля дому" та 
дискаунтери 

Покупки через 
Інтернет-
магазини

Магазини класу 
люкс 

4%

12%

34%

26%
21%

44%

62%

52%

45%44%

35%

70%

27%

61%

84%

55%

81%

4%

9%
7%

4%

Де українці купуватимуть продукти харчування
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Критерії оцінки ритейлерів

Якість доставки товару стала одним з важливих 
критеріїв при оцінці якості обслуговування 
і, як наслідок, вибору споживачами оптимального 
місця покупок.

Цікаво, що якщо минулого року споживачі 
надавали перевагу можливостям самостійної 
доставки товару після його купівлі у магазині,  
то сьогодні їх насамперед приваблює можливість 
доставки товару, замовленого онлайн. 
Збільшується зацікавленість можливістю 
самовивозу товару, замовленого у Інтернеті – 
споживачі не завжди готові чекати, поки кур’єри 
привезуть товар. 

Які різновиди доставки товарів для вас найзручніші?

2013

2014

Самовивіз після придбання в магазині

Доставка додому товару, замовленого через 
Інтернет 

Самовивіз товару, замовленого через Інтернет, 
з магазину

Самовивіз товару, замовленого через Інтернет, 
з іншого місця

55%

24%

9%

11%

24%

51%

15%

10%
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Яким чином невчасно доставлений товар позначиться на вашій  
купівельній стратегії у цьому році?

47%

26%

11%

10%

6%

Я замовлятиму подарунки онлайн, але зроблю це раніше

Я замовлятиму подарунки онлайн, але в іншому магазині

Я купуватиму в магазині цього року

Я замовлятиму подарунки онлайн, але заберу товар у магазині 
самостійно

Це не вплинуло на мій вибір способу купівлі
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Переваги ключових каналів продажу

2014 2013Можливість дізнатись думку  споживачів про товари 1е 69% 1е 71%Легкість порівняння цін 2е 69% 2е 71%Легкість пошуку та вибору 3є 69% 3є 68%Рівень ціни 
4е 68% 4е 67%Інформація про наявність товарів 5е 67% 5е 67%Легкість порівняння товарів 6е 65% 6е 66%Широкий асортимент 7е 64% 7е 64%Доставка додому 8е 59% 10е 55%Можливість здійснення покупок  у зручний для мене час 9е 59% 9е 60%Якість інформації про товари 10е 59% 8е 60%

Інтернет-магазини

2014 2013

Можливість легко обміняти  

або повернути товари
1е 78% 1е 77%

Я можу швидко отримати свої  

покупки

2е 74% 7е 55%

Безпека оплати
3є 74% 2е 73%

Сервісне обслуговування 4е 67% 3є 72%

Захист моїх персональних даних 5е 66% 4е 68%

Задоволення під час закупівель 6е 60% 5е 64%

Компетентні та професійні поради 7е 53% 6е 63%

На закупівлю не потрібно  

багато часу

8е 40% 8е 42%

Доставка додому
9е 36% 9е 40%

Якість інформації про товари 10е 36% 10е 36%

Звичайні магазини

Відомо, що електронна комерція та традиційні 
магазини сьогодні стали не лише конкурентами, 
а й повноцінними партнерами. Дані графіки 
ми підготували для того, щоб допомогти 
ідентифікувати найпривабливіші для покупців 
сторони кожного з цих каналів продажу  
та поєднати їх усі. Зверніть увагу, на графіку 
видно, що з року в рік ці пріоритети практично 
не змінюються. Виключенням стала можливість 
швидко отримувати куплені товари,  
яка у електронній комерції стала значно 
вагомішим критерієм, ніж ще рік тому. 
Поступово набуває ваги також опція доставки 
товарів додому, запропонована традиційними 
магазинами. 
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В рамках нашого опитування споживачі мали 
можливість висловити свої побажання щодо 
напрямку для інвестицій представниками 
роздрібної торгівлі. Найнижча ціна стала 
головною вимогою потенційних покупців.  
За значимістю цей критерій майже удвічі 
перевищив додаткові зручності, такі як доставка 
додому, електронна комерція, тощо.  

Куди, на вашу думку, необхідно інвестувати торговим мережам?*

Нижчі ціни

Економічна стійкість

Догляд за дітьми

Ставлення до покупців 

Наявність у магазині бездротової мережі Wi-Fi

Покращити сервіс з оформлення подарунків

Доставка додому

Забезпечити переваги фізичних магазинів для 
онлайн-магазинів 

Система упаковування товарів

Забезпечити доступність онлайн-сервісів в магазинах 

Екологічна стійкість

Мобільна комерція

Торгівля через Інтернет

Каси самообслуговування

Більше інвестувати в оформлення інтер'єру для покращення 
атмосфери

Краща інтеграція фізичних та онлайн-магазинів 

Соціальна стійкість

2.6

1.1

0.7

0.4

1.4

0.9

0.6

0.4

1.4

1.0

0.6

0.4

1.3

0.8

0.6

0.4

0.4

Велику увагу також споживачі приділяють 
ставленню до покупців у магазині, зокрема 
готовності вчасно надати кваліфіковану пораду  
чи консультацію. Можливість отримувати онлайн-
сервіси безпосередньо в класичних магазинах 
та краща інтегрованість фізичних та онлайн-
магазинів є одним з тих побажань покупців, 
яким варто приділити увагу. Сьогодні споживачі 
відкриті до нових сервісів, до нового формату 
послуг, та очікують від ритейлерів більше вражень, 
комфорту та приємних сюрпризів.

*Зважена оцінка респондентів
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Методологія

В опитуванні брали участь респонденти віком 
18 – 65 років. Збір інформації здійснювався 
через Інтернет за допомогою структурованої 
анкети за вибіркою учасників опитування в межах 
контрольованих груп респондентів. 

Цього року в рамках дослідження всього було 
опитано 17 326 осіб. Україна бере участь  
у дослідженні сьомий рік поспіль.

Респонденти обиралися за наступними 
критеріями:
•	 соціально-демографічними особливостями;
•	 особистими інтересами;
•	 споживчою поведінкою.

Для приведення результатів інтернет-опитування 
у відповідність з розмірами населення країн, 
проводилося присвоєння статистичних вагових 
коефіцієнтів до фактичних результатів. Зважування 
коефіцієнтів здійснювалося відповідно до віку  
та статі респондентів в кожній країні.
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Контакти

Група з надання послуг компаніям 
споживчого сектору 
Компанія «Делойт» надає послуги у сфері  
аудиту, оподаткування та консультування,  
в тому числі фінансового. Група з надання 
компаніям споживчого сектору є однією  
з найбільш динамічних та перспективних  
в компанії «Делойт», Україна. Серед наших 
клієнтів -  провідні підприємства оптової торгівлі, 
дистриб’ютори та роздрібні торгівельні мережі. 
Іноземні та українські спеціалісти компанії 
«Делойт» тісно взаємодіють, забезпечуючи високу 
якість професійних послуг. Наявність окремої 
групи для роботи з компаніями споживчого 
сектору дозволяє нам ефективно аналізувати 
та оцінювати стан сектору, формувати глибокі 
галузеві знання, які використовуються при 
вирішенні задач наших клієнтів.

Ольга Шамрицька
Старший менеджер
Департамент аудиту
Керівник групи по роботі
з підприємствами роздрібної торгівлі
oshamritskaya@deloitte.ua

Юрій Однов’юненко
Менеджер
Департамент аудиту
yodnovyunenko@deloitte.ua

Руслана Пісоцька
PR-спеціаліст
rpisotska@deloitte.ua

Ольга Глазунова
Координатор з розвитку бізнесу
oglazunova@deloitte.ua

Київ, Україна
вул. Жилянська, 48, 50A,
Бізнес-центр «Прайм»,
Тел.: +38 (044) 490 9000
Факс: +38 (044) 490 9001

ukraine@deloitte.ua
www.deloitte.ua



Назва «Делойт» стосується однієї чи більшої кількості юридичних осіб, що входять до об’єднання «Делойт Туш Томацу Лімітед» 
(«ДТТЛ»), приватної компанії, відповідальність учасників якої обмежено наданими ними гарантіями, зареєстрованої згідно із 
законодавством Великобританії. Об’єднання «ДТТЛ» і кожна з таких юридичних осіб є самостійною і незалежною юридичною 
особою. Об’єднання «ДТТЛ» (далі також іменується «Делойт Глобал») не надає послуг клієнтам. Докладну інформацію про 
об’єднання «ДТТЛ» та юридичних осіб, які входять до його складу, розміщено на сайті: www.deloitte.com/about.  Докладний 
опис юридичної структури «Делойт» в СНД надано на сайті: www.deloitte.com/view/uk_UA/ua/pro-kompaniu/index.htm. 

Міжнародне об’єднання «Делойт» надає послуги в галузі аудиту, оподаткування, консалтингу та корпоративних фінансів 
державним і приватним компаніям, які працюють у різних галузях промисловості. Міжнародне об’єднання «Делойт» –  
це міжнародна мережа компаній, які використовують свої глибокі галузеві знання та багаторічний досвід практичної роботи 
під час надання послуг клієнтам із будь-яких сфер діяльності в понад 150 країнах світу. Понад 200,000 фахівців компанії 
«Делойт» у всьому світі демонструють відданість ідеям досягнення досконалості в наданні професійних послуг своїм клієнтам. 

Це повідомлення містить лише загальну інформацію, і жодна з юридичних осіб, які входять до складу об’єднання  
«Делойт Туш Томацу Лімітед» і пов’язаних сторін (далі разом – «Об’єднання «Делойт») не є такими, що надають професійні 
консультації чи послуги за допомогою цього повідомлення. Жодна юридична особа, яка входить до складу Об’єднання 
«Делойт», не несе відповідальності за будь-які збитки, зазнані будь-якою особою, що покладається на це повідомлення. 
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