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Невпевненість в економічній ситуації, що 
відображається у стриманих очікуваннях 
покупців – головна тенденція 2013-го року. 
55% респондентів в Україні негативно оцінили 
поточну економічну ситуацію, 38% не вірять у 
позитивні зрушення в економічних процесах 
країни у найближчому майбутньому.

Водночас, новорічні свята для українців – 
невід'ємна частина життя, тому загальний 
бюджет на святкування продовжує зростати. 
Витрати на подарунки істотно зростуть, однак 
перевага надаватиметься товарам зі знижками, 
корисним подарункам, іграшкам для розвитку 
дітей. Сума витрачених коштів на новорічний 
стіл залишиться майже незмінною, завдяки 
зваженому підходу до вибору товарів.

Раціональність покупців та їх бажання 
економити призводить до ретельнішого 
пошуку необхідних товарів. Споживачі уважно 
вивчають відгуки інших користувачів, шукають 
найкращі пропозиції як у мережі Інтернет, так і 
в магазинах різного формату. Остаточний вибір 
споживачів щодо місця здійснення покупки 
залежить від низки факторів, серед яких 
головне місце посідає вартість товару. 

У класичні магазини споживачі приходять 
отримувати задоволення від самого процесу 
покупок, також для них важлива можливість 
з легкістю обміняти та повернути товари, 
безпека оплати та гарантійне обслуговування.
Купуючи товари онлайн, споживачі виділяють 
такі фактори, як можливість отримати відгуки 
інших споживачів, легкість пошуку необхідного 
товару, інформацію про наявність товару та 
низький рівень цін. 

Отже ритейлери, не зважаючи на кризу, можуть 
готуватися до традиційного грудневого напливу 
споживачів в останні тижні року, та, як і в 
минулих роках, розраховувати на зростання 
доходів у грудні в рази, по відношенню до 
попередніх місяців.

Ми, в свою чергу, сподіваємося, що наш 
звіт допоможе привабити більше покупців, 
дозволивши представникам роздрібної торгівлі 
розставити правильні акценти.
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Мета дослідження – 
допомогти представникам 
роздрібної торгівлі 
якнайкраще підготуватися 
до новорічних та різдвяних 
свят.
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Країни Кількість респондентів

Ірландія 773

Франція 1595

Португалія 766

Іспанія 1546

Італія 1589

Греція 787

Швейцарія 779

Німеччина 1549

Люксембург 602

Бельгія 1069

Нідерланди 902

Данія 762

Фінляндія 760

Польща 767

Чехія 770

Україна 777

Росія 761

ПАР 801

Всього 17355

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

У дослідженні взяли участь 17 країн Західної  
та Східної Європи, а також Південно-Африканська 
Республіка.

Опитування проводилося протягом другого  
та третього тижнів вересня 2013 року на підставі 
репрезентативної вибірки для кожної з країн. 
Всього в опитуванні взяли участь 17 355 осіб,  
які поділилися своїми планами щодо новорічних 
та різдвяних подарунків, святкового столу  
та подорожей.

Україна бере участь в опитуванні шостий рік 
поспіль. Опитування було проведено методом 
інтернет-анкетування серед 777 осіб віком  
від 18 до 65 років. В опитуванні брали участь 
переважно мешканці Києва, Харкова, Львова, 
Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Миколаєва 
та Сум.

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 інформації, 

зібраній компанією 

«Делойт» спільно з Q&A 

Research and Consultancy .

Про дослідження
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Основні тенденції 

«Потепління» у країнах Європи  
не поширилося на Україну 

Боргова криза, що триває в Європі, та заходи, 
що приймаються урядами європейських 
країн для скорочення дефіциту державного 
бюджету, продовжують впливати на настрої 
споживачів. Проте у 2013 році вже менше 
жителів європейських країн демонструють 
негативне ставлення до економіки. Цього 
року 50% респондентів оцінює економічну 
ситуацію негативно в порівнянні з 55% у 2012 
та 63% 2011 роках. Думка європейців щодо 
власної купівельної спроможності також дещо 
покращилась, хоча третина європейців все  
ще з песимізмом дивиться у майбутнє. 

У 2014 році ми очікуємо подальшого скорочення 
песимістичних настроїв як щодо купівельної 
спроможності, так і щодо економіки в цілому.  
У 2013 році індекс настроїв знаходиться на рівні 
24 пунктів, порівняно з 40 пунктами у 2012 році. 

Однак песимістичні настрої поширюються у 
Нідерландах, Фінляндії, Росії та Україні. 

В Україні більше половини населення (55%) 
оцінює економічну ситуацію як негативну, тоді як 
минулого року лише 47% українців негативно 
оцінювали поточний стан економіки. Кількість 
респондентів, які бачать позитивні зрушення у 
економіці, зменшилась з 13% у 2012 році до 8% 
у 2012 році. 

Раціональність набирає вагу

Враховуючи стурбованість щодо майбутнього, 
споживачі обмірковують свої покупки ретельніше, 
а ціна стає головним чинником як для українців, 
так і для споживачів інших європейських країн.  
На новорічні покупки українці планують витратити 
більше коштів, ніж минулого року (на 13%). 
Проте загальний святковий бюджет (374 євро) 
все ще поступається середньостатистичному 
бюджету європейців. 

Серед європейських споживачів уперше 
заплановані новорічні витрати досягли 
докризового рівня і сягають 450 євро. Найбільше 
зростання запланованого святкового бюджету 
спостерігається в країнах Північної Європи, 
Німеччині (+6,7%) і Швейцарії (+3 %), тоді  
як в Греції очікується подальше скорочення  
витрат (-12,8 %).

Упродовж останніх років купівельна поведінка 
споживачів значно змінилася: основним 
пріоритетом стає пошук і придбання корисних 
подарунків за найбільш оптимальними  
цінами. Шукатимуть товари зі знижками  
83% європейських покупців у порівнянні з  
65% у минулому  році. Однак купувати дешевші  
подарунки, зменшувати їх кількість чи робити 
спільні подарунки європейці частіше не стануть.

Європейські споживачі не планують брати 
кредити для фінансування святкових покупок, 
вважаючи за краще використовувати свої 
заощадження, а також накопичені бонуси.  
А от серед українців у цьому році популярність 
споживчих кредитів значно зросла – 21% 
українців висловили готовність скористатись 
ними.

Слід зазначити, що стурбованість європейців 
економічною ситуацією залишається доволі 
високою, що може призвести до подальшого 
скорочення рівня святкових витрат. У той же час, 
багато європейських споживачів відзначили, 
що під час свят готові витратити більше, щоб 
побалувати себе, незважаючи на економічні 
труднощі (45%).

6



Вірогідність отримати бажані подарунки

У Європі, як і в 2012 році, споживачі хотіли  
б отримувати в якості новорічних подарунків 
готівку та книги, а фактично отримують книги, 
косметику й шоколад. В Україні серед найбільш  
бажаних подарунків утримують позиції гроші  
та подорожі. У трійку найбажаніших подарунків 
цього року увійшли також смартфони. 

Не всі бажані подарунки увійшли до десятки 
найбільш купованих подарунків серед мешканців 
країн Європи. Особливо розрив між бажаним та 
тим, що отримають, насправді збільшився для 
планшетів і смартфонів: кількість споживачів,  
які бажають їх отримати, у 5-6 разів більша тих, 
хто планує їх дарувати.

Різні канали продажу не конкурують, а 
доповнюють один одного 

Більше 40% споживачів використовують як 
Інтернет, так і традиційні магазини для пошуку 
та порівняння товарів, хоча у поточному році 
цей рівень трохи знизився на користь Інтернету. 
Шоурумінг (showrooming) – відвідування 
магазину з метою отримати пораду, порівняти 
ціни та ближче розглянути товар, а потім 
замовлення цього товару через Інтернет, - 
використовує кожен з трьох середньостатистичних 
споживачів. Однак більшість покупок, як і раніше, 
здійснюється в магазинах.

Пошук товарів онлайн залишається популярним 
трендом, якому віддають перевагу 3 із 4 
респондентів. 33% європейців планують 
здійснювати покупку подарунків через Інтернет. 
Однак, 9% європейських споживачів відмітили, 
що їм затримали доставку товарів, придбаних 
ними напередодні новорічних свят у 2012 році, 
що призвело до того, що 40% з них планують 
зробити свої замовлення раніше, а 21% змінить 
веб-сайти, які вони використовують. Тому 
для онлайн-дистриб'юторів є дуже важливим 
адаптувати свої організаційні методи у цю пору 
року там, де частка Інтернет-ринку значно вища 
звичайного рівня.

26% європейських споживачів відзначили, 
що вони вже придбали товари, скориставшись 
мобільною комерцією (за допомогою смартфонів 
або планшетів). Даним сервісом користується 
кожен третій споживач у Німеччині, Швейцарії, 
Люксембурзі та Південній Африці. Найголовнішим 
є те, що 56% респондентів готові використовувати 
засоби мобільної комерції в майбутньому.

Найбільш привабливим для споживачів при 
використанні різних каналів продажів є те, 
що такий спосіб дозволяє їм користуватись 
перевагами електронної комерції й звичайних 
магазинів для оптимізації процесу покупки. 
Впровадження істинної "багатоканальної" стратегії, 
заснованої на комплексній взаємодії з клієнтами, 
забезпечить компаніям роздрібної торгівлі значну 
перевагу над конкурентами.   
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Вплив економічної ситуації 
на споживачів

Оцінка українцями економічної ситуації в країні 
порівняно з минулим роком погіршилась. Цього 
року 55% населення України оцінило економічну 
ситуацію як негативну, тоді як у Європі цей 
показник склав 50%. Для порівняння, минулого 
року негативно оцінили поточний стан економіки 
47% українців та 55% європейців. 

Кількість українців, які відзначили позитивні 
зрушення у економіці зменшилась з 13%  
у 2012 році до 8% у 2013 році. 

Таким чином, ми спостерігаємо протилежну 
динаміку: у той час як у більшості європейських 
країн уперше з 2008 року загальні настрої 
покращилися, настрої в Україні дещо 
погіршилися. 

Проте є низка країн, де настрої споживачів гірші, 
ніж в Україні.  Найбільш негативно налаштовані 
греки, серед яких 81% негативно оцінюють 
економічну ситуацію в країні. Також  
до песимістичних можна віднести такі країни,  
як Італія (80%), Португалія (77%), Іспанія (64%) 
та Франція (57%).

Фактично Європа розділилася на дві частини:  
Східна Європа, в основному, налаштована 
менш песимістично, а Західна Європа все ще 
не наблизилася до подолання кризи. Винятком 
є Данія та Німеччина. Ці країни єдині, в яких 
кількість позитивно налаштованих споживачів 
переважає кількість тих, хто налаштований  
негативно.

Як Ви оцінюєте поточну економічну 
ситуацію в країні?

1

Негативно 

Важко відповісти

Нейтрально

Позитивно

55%

32%

8%5%

Україна
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Економічні очікування в Україні цього року дещо 
погіршилися. 38% українців песимістично 
налаштовані щодо майбутнього економіки, тоді  
як у 2012 році цей показник склав 31%. Водночас 
зменшилася кількість оптимістично налаштованих 
споживачів – з 18% у минулому році до 12%  
у 2013 році.

Серед європейців, які усе ще досить стримано 
висловлюють оптимізм, все ж простежується 
зростання позитивних очікувань. Якщо минулого 
року 55% респондентів були налаштовані 
песимістично, то цього року частка тих, хто очікує  
погіршення стану економіки найближчим часом, 
зменшилась до 50%. Покращення настроїв 
продемонстрували більшість країн, за винятком 
Нідерландів, Росії, Фінляндії та України.

Найбільш песимістично налаштовані жителі 
Греції (65%), Португалії (59%), Італії (56%), 
Нідерландів (54%) та Франції (49%).

Як і в 2012 році, єдиною країною, в якій 
переважають оптимістичні настрої, є Данія. 
Нагадаємо, у 2011 році жителі жодної з країн,  
що брали участь у дослідженні, не були 
налаштовані оптимістично.

Як на Вашу думку зміниться економічна 
ситуація в країні у майбутньому? 

2

Негативно 

Важко відповісти

Нейтрально

Позитивно

38%

-40%

-24%
-19%

-40%
-46%

-56%

-27%

-47%
-55%

-8% -4%

2%

-5%

-33%
-26% -26%

-9%

-39%

1%
18%

-20%

-4%

-45%
-29% -22%-19%

-47%

-26% -26%
-16%

-40%

-9%

-47%

-77% -78%

-44%
-52%

-71%

19%

12%

31%

Україна

Оцінка європейськими споживачами поточного стану економіки та очікування на майбутнє

Індекс різниці між позитивними та негативними настроями 
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9Передноворічне дослідження споживчих настроїв 2013



Цього року українці оцінюють свою купівельну 
спроможність дещо нижче, ніж у минулому році. 
Якщо у 2012 році кількість респондентів,  
що позитивно оцінили динаміку своєї купівельної 
спроможності, на 10 % перевищувала негативно 
настроєних респондентів (36% проти 26%),  
то цього року їхня кількість зрівнялась. 

 Як і минулого року, зростання своєї купівельної 
спроможності відмітили в основному чоловіки,  
а також молоді люди віком до 35 років  
та респонденти з доходом, вищим за середній.

Відсоток європейців, які позитивно оцінюють 
динаміку своєї купівельної спроможності, 
залишився практично на тому ж рівні,  
що і минулого року – 41%. 

Низька оцінка купівельної спроможності особливо 
помітна у Греції, де 69% респондентів вважають, 
що їхня купівельна спроможність знизилась, 
а також в Італії та Португалії (58% та 57% 
відповідно)

Як би Ви сьогодні оцінили свою купівельну 
спроможність у порівнянні із минулим 
роком? 
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Україна

Я можу витратити менше

2013

Я можу витратити стільки ж  

2012

Я можу витратити більше

30%30%

40%

Індекс різниці між позитивними та негативними настроями 

в країнах Європи

40%
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-20%

-60%

-80%
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Що стосується майбутньої купівельної 
спроможності, українці традиційно оптимістичні. 
Лише 8% українців вважають, що їхня купівельна 
спроможність в наступному році погіршиться, 
тоді як 33% респондентів впевнені, що вона 
зросте. Найбільша кількість оптимістів в Україні − 
чоловіки віком до 35 років.

Жителі більшості країн Європи демонструють 
позитивну динаміку в оцінці своєї купівельної 
спроможності в майбутньому, але,  
як і в минулому році, кількість песимістів 
переважає. Загалом – 21% європейців оцінює 
з оптимізмом свою майбутню купівельну 
спроможність, проте 30% європейських 
споживачів вважають, що їхня купівельна 
спроможність у 2014 році знизиться.

Вперше з 2010 року середній індекс очікувань 
щодо динаміки купівельної спроможності 
респондентів у майбутньому році позитивний, 
і складає 10%. До найбільш оптимістично 
налаштованих респондентів можна 
віднести ірландців, данців, фінів, поляків, 
південноафриканців. Традиційно очолюють 
рейтинг оптимістів жителі Росії та України. 

Якою, на Вашу думку, буде Ваша купівельна 
спроможність у 2014 році?

4Україна

Погіршиться

Важко відповісти

2013

Залишиться на тому ж рівні

2012

Покращиться

Індекс різниці між позитивними та негативними настроями 

в країнах Європи
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Динаміка витрат українців та європейців,  
як і в минулих роках, помітно відрізняється.  
Для України тенденція минулих років залишилася 
незмінною – споживачі більше витрачають  
на щоденні витрати, одяг та взуття, оплату  
за житло та товари першої необхідності. 
Водночас, вони скорочують витрати на дозвілля, 
освіту та інші незаплановані витрати. Українські 
чоловіки відзначають зростання щоденних витрат, 
жінки – витрат на одяг та взуття. Багато молодих 
людей у віці до 35 років відзначають зростання 
витрат на одяг та взуття, оплату житла та щоденні 
витрати, а близько 40% споживачів у віці  
35-45 років помітили зростання витрат на освіту. 

У порівнянні із минулим роком Ви 
витрачаєте більше, менше чи стільки ж?

5

Європейці, як і у минулому році, найбільше 
стурбовані зростанням витрат на податки –  
32% європейських споживачів відмітили 
зростання саме цієї статті витрат. Водночас 
більшість європейських споживачів скорочують 
витрати на дозвілля, свята та нерегулярні витрати.

37% 43%

42%

53%

50%

56%

44%

46%

32%

57%

32%

50%

37%

17%

20%

9%

16%

12%

21%

21%

29%

13%

44%

21%

36% 16%

13%

8%

10%

14%

4%

3%

4%

3%

1%

6%

5%

35%

34%

31%

30%

29%

28%

24%

20%

17%

16%

11%

Щоденні витрати

Свята

Витрати на цифрову техніку та електроніку

Відпочинок та розваги

Одяг та взуття

Освіта

Товари першої необхідності

Фінансові послуги

Плата за житло

Податки

Оздоровлення

Нерегулярні витрати

Стільки ж МеншеБільше Важко відповісти

Україна
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Тенденція минулих років щодо статей витрат,  
які українці готові скоротити, зберігається –  
у випадку необхідності зменшаться 
нерегулярні витрати, витрати на дозвілля 
та свята. При чому, якщо у минулому році 
нерегулярні витрати готові були скоротити 
54% респондентів, то цього року їхня кількість 
зросла до 88%. Витратами на дозвілля та свята 
готові пожертвувати  відповідно 83% та 67% 
респондентів, проти 69% та 54% у 2012 році.

Якщо виникне необхідність, які статті витрат 
Ви будете скорочувати?

6

-12%
88%

83%

67%

64%

60%
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53%
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52%
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31%

30%

-17%

-33%

-36%

-40%

-42%

-47%

-48%

-48%

-58%
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Оздоровлення

Освіта

Товари першої необхідності

Щоденні витрати

Відпочинок та розваги

Плата за житло

Податки

Свята

Фінансові послуги

Одяг та взуття

Нерегулярні витрати

Готовий скоротити витрати              Не готовий скоротити витрати

Найменше українці готові скорочувати витрати 
на охорону здоров’я (70%) та товари першої 
необхідності (69%).

В Європі – схожа ситуація: споживачі готові 
скорочувати перш за все нерегулярні витрати 
(85%) та витрати на розваги та відпочинок 
(79%), найменш схильні економити на здоров’ї 
(67%) та на товарах першої необхідності 
(60%).

Україна

Витрати на цифрову техніку та електроніку
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Економічні настрої  
в європейських країнах 
покращуються, в Україні 
все ще домінує  песимізм.
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Фактори, що впливають на 
споживчу поведінку

Споживачі в усіх країнах більше схильні 
економити, ніж будь-коли. 

49% українців відзначили, що більше 
звертатимуть увагу на ціну товару. Крім того, 
респонденти очікують зменшення кількості 
імпульсивних покупок. В цьому році також 
збереглась тенденція до зростання кількості 
покупців, які купуватимуть переважно корисні 
подарунки.  

Цікаво, що лише половина українців 
намагатиметься придбати товари на новорічні 
свята на розпродажах, тоді як в Європі  
на розпродажі розраховують на 17% більше 
людей. При цьому дисконтні товари та товари 
торгових марок роздрібних мереж користуються 
популярністю менше ніж у половини споживачів 
як в Україні, так і в інших європейських країнах. 

Як Ви зміните свою споживчу 
поведінку під час новорічних свят?

1

Більше, ніж у минулому році Менше, ніж у минулому році 

Україна Європа

Я купуватиму переважно корисні 
подарунки 

Я купуватиму переважно корисні 
подарунки 

Я купуватиму товари і подарунки  
за зниженими цінами 

Я купуватиму товари і подарунки  
за зниженими цінами 

Я купуватиму менш коштовні 
подарунки 

Я купуватиму менш коштовні 
подарунки 

Я робитиму покупки у менш 
дорогих магазинах 

Я робитиму покупки у менш 
дорогих магазинах 

Я купуватиму подарунки, 
незважаючи на їхню ціну 

Я купуватиму подарунки, 
незважаючи на їхню ціну 

Я купуватиму товари з дисконтом та 
товари приватних марок роздрібних 

мереж і менше брендових товарів 

Я купуватиму товари з дисконтом та 
товари приватних марок роздрібних 

мереж і менше брендових товарів 

Я купуватиму подарунки для 
меншої кількості людей 

Я купуватиму подарунки для 
меншої кількості людей 

Я маю намір дарувати подарунки 
спільно з кимось 

Я маю намір дарувати подарунки 
спільно з кимось 

Я купуватиму імпульсивно  
Я купуватиму імпульсивно  

Я купуватиму в якості подарунків 
товари, які були у вжитку Я купуватиму в якості подарунків 

товари, які були у вжитку 

28% 16%

16%

-4%
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-7%

-39%

-42%

-36%

-1%

-11%

-12%

-18%

-19%

-21%
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Традиційно, в Європі та Україні споживачі 
купують новорічні та різдвяні подарунки у 
різний час. Так, в Європі пік святкових покупок 
припадає на перші два тижні грудня — в цей 
час 35% населення активно займаються 
приготуванням до свят. В Україні близько 
35-40% покупок здійснюється в другій половині 
грудня. Причиною цього можна вважати 
різні дати святкування Різдва. Окрім того, на 
противагу європейцям, українці з більшим 
розмахом зустрічають Новий рік, ніж Різдво. 

Цікаво, що жіноча половина населення 
України планує здійснювати новорічні покупки 
заздалегідь: основну частину новорічних 
подарунків більшість жінок купуватиме  
з 15 по 24 грудня, тоді як третина чоловіків 
залишає купівлю подарунків на останній 
тиждень грудня. На останній момент 
відкладають купівлю подарунків і люди 
похилого віку. Щодо Європи – першими 
розпочинають святкові приготування німці  
та чехи, а останніми – греки. 
 

Коли Ви плануєте купувати більшість 
подарунків цього року?

2

Україна

50%

30%

10%

40%

20%

0%

До листопада У листопаді З 1 до  
15 грудня

З 15 до  
24 грудня

З 25 до  
31 грудня

У січні  
та пізніше

Жінки Чоловіки
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Серед європейських країн Франція, Бельгія 
та Швейцарія майже вийшли на докризовий 
рівень витрат на новорічні святкування. 
Найбільше від докризового рівня відстають 
Ірландія та Іспанія. Водночас в Європі 
вважається, що діти не мають страждати 
через кризу. В країнах, які скорочують свій 
бюджет через кризу, частка, яка виділяється на 
подарунки для дітей, навпаки, збільшується. 

В 2013 році частка витрат на дитячі подарунки 
сягла максимуму за останні 5 років. З іншого 
боку, відсоток витрат на родину та друзів 
знизився у 14-ти країнах, а на чоловіка/
дружину у 15-ти. 

Українці цього року на новорічні свята 
найбільше коштів витрачатимуть на власних 
дітей (22%) та на друзів і родичів (23%). Для 
України характерним залишається те,  
що на благодійність виділяється найменше  
грошей — всього 3% респондентів планують 
робити благодійні пожертви.

Яким чином Ви плануєте розподілити 
бюджет на святкові подарунки?

3

23%

3%

18%

19%

22%

16%

Україна

Власним дітям

Друзям та родичам

Іншим дітям

Благодійність

Чоловіку/ дружині

Собі
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Для половини українців 
головним фактором 
рішення про покупку  
є ціна.

18



 Найбажаніші та 
найпопулярніші подарунки

У трійку найбажаніших серед українців 
подарунків увійшли гроші, подорожі та 
смартфони. Цікаво, що смартфони піднялись  
з п’ятої на третю сходинку, порівняно з минулим 
роком, в той час, як комп’ютері та ноутбуки, 
що входили до трійки лідерів минулого року, 
спустились аж на восьму сходинку в 2013 році. 

Найбажанішими подарунками у Європі 
залишаються гроші, книжки та подорожі. 
Однак популярність книжок впала на 10%, 
починаючи з 2011 року. Популярність 
смартфонів динамічно зростає цього року, через 
що вони посіли шосте місце в Європі серед 
найбажаніших подарунків. Цього року 27% 
європейців хотіли б отримати на новорічні свята 
у подарунок саме смартфон. Про планшетні 
комп’ютери мріють 24% європейських 
споживачів. Подорожі утримують популярність 
переважно завдяки трьом середземноморським 
країнам: Іспанії, Італії та Греції. Також їх очікують 
в якості подарунку жителі Швейцарії, України  
та Росії. 

Ірландія та Люксембуг залишаються єдиними 
країнами, де на першому місці за популярністю 
знаходяться книги. Відзначилась також  ПАР, 
де найочікуванішим подарунком цього року 
виявились солодощі.

Які подарунки Ви б хотіли отримати? 1

10 найбільш бажаних подарунків  
в Україні 2013 2012

Гроші 53% 60%

Подорожі 44% 46%

Смартфони 35% 30%

Планшетні комп'ютери 34% 36%

Ювелірні вироби/годинники 31% 30%

Косметика / Парфуми 31% 30%

Одяг / взуття 30% 27%

Ноутбуки/персональні комп'ютери 30% 38%

Шоколад, цукерки 23% 26%

Спортивне обладнання та знаряддя  
для відпочинку 23% 20%

Країна 2013 2012

Ірландія Книжки Книжки

Франція Гроші Гроші

Португалія Гроші Гроші

Іспанія Гроші Гроші

Італія Гроші Гроші

Греція Гроші Гроші

Швейцарія Гроші Гроші

Німеччина Гроші Гроші

Люксембург Книги Гроші

Бельгія Гроші Гроші

Нідерланди Гроші Книги

Данія Гроші Гроші

Фінляндія Гроші Гроші

Польща Гроші Книги

Чехія Гроші Гроші

Україна Гроші Гроші

Росія Гроші Гроші

ПАР Шоколад, 
цукерки  Гроші

Найбільш бажаний подарунок

19Передноворічне дослідження споживчих настроїв 2013



Очікувані подарунки у вигляді смартфонів, 
подорожей чи грошей українці цього року 
все ж отримають. Але далеко не всі. Значно 
більша вірогідність отримати у подарунок 
цукерки та інші солодощі – саме вони 
впевнено вийшли на 1-е місце цього року 
в якості найпопулярнішого подарунку на 
Новий рік. Їх купуватимуть близько 40% 
респондентів, тоді як в якості очікуваного 
подарунку їх відзначили лише 23% 
українців. Друге місце за популярністю 
посіли парфуми та косметика – їх 
купуватимуть 36% українців. З п’ятої на 
третю позицію перемістилися одяг та взуття, 
що підтверджує наміри українців купувати 
корисні подарунки. Гроші даруватимуть 
лише 22% українців, смартфони планують 
купити у подарунок 11% українців, а 
подорожі – лише 8%. 

Книжки в цьому році отримали першість 
найпопулярнішого подарунку в більшості 
країн Європи. Серед 18-ти країн, в яких 
проводилося дослідження, книжки 
посідають перше місце в 11-ти і друге в 5-ти 
країнах. 

Вперше з 2010-го року подарункові ваучери 
випередили за популярністю гроші. Спад 
популярності грошей спостерігається 
як серед жінок, так і серед чоловіків, 
незалежно від віку. В Бельгії подарункові 
ваучери займають перше місце вже другий 
рік поспіль. 

Що із наведеного нижче Ви плануєте 
купити своїм друзям та сім'ї цього року?

2 10 найбільш популярних подарунків  
в Україні 2013 2012

Шоколад, цукерки 40% 36%

Косметика / Парфуми 36% 43%

Одяг / взуття 24% 20%

Гроші 22% 26%

Книжки 20% 20%

Кухонні прилади 19% 14%

Продукти харчування та напої 18% 17%

Ювелірні вироби/годинники 16% 18%

Квитки 12% 12%

Невеликі кухонні електроприлади 12% 11%

Країна 2013 2012

Ірландія Книжки Книжки

Франція Книжки Книжки

Португалія Книжки Книжки

Іспанія Одяг / взуття Одяг / взуття 

Італія Книжки Книжки

Греція Книжки Книжки

Швейцарія Книжки Книжки

Німеччина Книжки Книжки

Люксембург Книжки Книжки

Бельгія Подарункові 
сертифікати  

Подарункові 
сертифікати  

Нідерланди Книжки Книжки

Данія Книжки Книжки

Фінляндія Книжки Книжки

Польща Косметика / 
Парфуми  Книги

Чехія Косметика / 
Парфуми  Книги

Україна Шоколад, 
цукерки 

Косметика / 
Парфуми  

Росія Косметика / 
Парфуми  

Косметика / 
Парфуми  

ПАР Шоколад, 
цукерки  

Шоколад, 
цукерки  

Найбільш популярний подарунок
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Серед подарунків, які українці планують 
дарувати дітям, немає безумовних лідерів. Так, 
у 2011 році на першому місці за популярністю 
були ляльки та м’які іграшки, у 2012 році – 
книги. Цього року найчастіше даруватимуть 
дітям набори для творчості (відзначили 
31% українців), за ними – ігри (23%) та 
конструктори (22%). 

Такий перелік подарунків для дітей означає, 
що батьки шукають шляхи у ігровій формі 
всесторонньо розвивати своїх дітей. І на 
це вони не шкодують коштів – загалом на 
подарунки дітям буде витрачено близько 38% 
від загального святкового бюджету. Роздрібним 
мережам слід враховувати цей фактор при 
плануванні асортименту товарів для дітей. 

Що Ви плануєте купувати дітям у віці  
до 12 років? 

3

10 найбільш популярних подарунків  
в Україні 2013 2012

Набори для творчості 31% 23%

Ігри 23% 17%

Конструктори 22% 25%

Книжки 22% 38%

Одяг / взуття 22% 23%

Шкільні приладдя 20% 18%

Механічні іграшки 20% 17%

Ляльки та м'які іграшки 19% 25%

Навчальні та експериментальні іграшки 19% 15%

Предмети для дітей та немовлят 18% 20%

У країнах Європи перелік найпопулярніших  
подарунків для дітей на Новий рік не 
однорідний. Ігри знаходяться на першому 
місці у 8 країнах, в чотирьох країнах лідирують 
книжки. У Франції та Росії найчастіше 
даруватимуть конструктори, в Іспанії та Польщі –
навчальні ігри. А от Україна стала єдиною серед 
європейських країн, де обрали набори для 
творчості. 

Найбільш популярний подарунок для дітей

Країна 2013 2012

Ірландія Ігри Ігри

Франція Конструктори Конструктори

Португалія Книжки Книжки

Іспанія
Навчальні та  
експериментальні  
іграшки  

Навчальні та  
експериментальні 
іграшки  

Італія Предмети для 
дітей та немовлят  

Предмети для 
дітей та немовлят  

Греція Ігри Одяг

Швейцарія Книжки Книжки

Німеччина Ігри Книжки

Люксембург Книжки Книжки

Бельгія Ігри Ігри

Нідерланди Ігри Ігри

Данія Ігри Ігри

Фінляндія Книжки Ігри

Польща
Навчальні та  
експериментальні  
іграшки  

Навчальні та  
експериментальні 
іграшки  

Чехія Книги Книги

Україна Набори для 
творчості Книжки

Росія Конструктори Конструктори

ПАР Ігри Ігри
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У той час, як серед європейських країн 
пріоритети розділились між відеоіграми для 
підлітків та книгами, в Україні та Росії підліткам 
у першу чергу даруватимуть солодощі. Хоча 
відсоток тих, хто назвав цей подарунок, 
знизився у порівнянні з минулим роком, такий 
вибір все одно не може не дивувати. Цікаво, 
що гроші у якості подарунку, які у минулому 
році були на другому місці за популярністю, 
цього року були витіснені на четверте місце, 
поступившись таким подарункам, як книги та 
одяг.

Варто відзначити, що чверть респондентів 
на момент опитування не визначилась, що 
даруватиме підліткам, тоді як щодо подарунків 
дорослим лише 9% не знають, що обрати.
 

Що Ви плануєте купувати підліткам у віці від 
12 до 18 років?  

4

У Європі перші два місця розділили між собою 
ігри та книги. Після стабільного зростання 
з 2010 року, популярність відеоігор йде на 
спад. Тепер книжки є першим вибором при 
купівлі подарунків для підлітків у 7 країнах, а у 
6 країнах відеоігри продовжують утримувати 
позиції. 

Гроші та подарункові ваучери посідають третє 
місце за популярністю цього року. Їх дарують 
підліткам для того, щоб уникнути помилок та 
дати їм право вибору. Цікаво, що у фінів гроші 
та подарункові ваучери стали найпопулярнішим 
подарунком цього року.

Країна 2013 2012

Ірландія Відеоігри Відеоігри

Франція Відеоігри Відеоігри

Португалія Книжки Книжки

Іспанія Відеоігри Відеоігри

Італія Книжки Книжки

Греція Книжки Книжки

Швейцарія Гроші Книжки

Німеччина Книжки Відеоігри

Люксембург Відеоігри Книжки

Бельгія Гроші Відеоігри

Нідерланди Книжки Книжки

Данія Відеоігри Відеоігри

Фінляндія Подарункові 
картки

Подарункові 
картки

Польща Книжки Відеоігри

Чехія Книжки Книжки

Україна Шоколад, 
цукерки

Шоколад, 
цукерки

Росія Шоколад, 
цукерки

Шоколад, 
цукерки

ПАР Відеоігри Відеоігри

10 найбільш популярних подарунків  
в Україні 2013 2012

Шоколад, цукерки 18% 23%

Книжки 17% 18%

Одяг / взуття 14% 14%

Гроші (готівка) 14% 18%

Шкільне приладдя 13% 10%

Смартфони 11% 9%

Набори для творчості 11% 11%

Спортивне обладнання та знаряддя  
для відпочинку 11% 10%

Навчальні та експериментальні іграшки  10% 5%

Відеоігри 9% 8%

Найбільш популярний подарунок для підлітків
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За якими критеріями Ви обиратимете 
іграшки? 

5

В Україні найбільшою популярністю 
характеризуються навчальні та 
експериментальні іграшки, причому їх 
популярність зростає. Минулого року такий 
критерій відзначили 58% опитаних, а цього 
року вже 65%. Їх лідерство підкреслюється тим, 
що від другого місця, яке посіли інноваційні 
іграшки, їх відокремлює 52%. Слід зазначити 
втрату позицій екологічного фактору при виборі 
іграшок – 25% у 2012 році проти 12% у 2013 
році. 

У Європі батьки також намагаються розпочинати 
навчання дітей змалечку, і навчальні іграшки 
на першому місці в рейтингу найпопулярніших 
іграшок. Набирає вагу також такий критерій, 
як іноваційність -  протягом останніх двох років 
кількість споживачів, для яких цей фактор є 
важливим, зростала на 4%. Особливо іграшки 
інноваційного характеру  цікавлять молодь, на 
11% більше споживачів цієї вікової категорії 
назвали цей фактор, як важливий при виборі 
подарунку.

Навчальні та експериментальні

Традиційні

Екологічні

Інноваційні

47%
65%

12%
10%

26%
12%

14%

13%

Навчальні на експериментальні Традиційні

Екологічні Інноваційні

58%

18%

8%

16% 23%

2%

23%

52%
55%

21%

7%

16%
7%
4%
19%

70% 71%

7%
6%

16% 11%
8%

19%

62% 68%

13%
5%
14% 14%

12%

24%

50%
37%

28%

14%

21%
13%

10%

21%

56% 62%

15%

6%

17% 16%
5%

13%

66%

45%

30%

11%

14%
23%

23%

10%

43%
62%

19% 21% 10%

12%

13%
9%
8%14%

5% 11%

4%
9%

27%
14%

22%

62%
65%

53%
60%
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Смартфони увійшли у 
трійку найбажаніших 
подарунків на Новий рік.
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Новорічний  бюджет  
2013 року

На що Ви витрачатимете свій святковий 
бюджет у першу чергу

1

Українці насамперед витрачатимуть гроші на 
подарунки (33% від загального святкового 
бюджету) та на новорічний стіл (30%). 
Витрати на розваги та подорожі, як і в 
минулих роках, залишаються найменшими 
статтями бюджету. Однак бюджет на розваги 
та подорожі перерозподілився на користь 
останніх.

Новорічний стіл

Подарунки

Розваги

Подорожі

Україна Європа

30%

33%

11%

26%

26%

39%

11%

24%
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У Європі також подарунки повернулись на перше 
місце у списку пріоритетних витрат, тоді як на 
розваги та подорожі витрачається все менше 
коштів. Цього року на розваги та подорожі жителі 
європейських країн витратять у середньому 35% 
бюджету, тоді як в минулому році − близько 40%. 
Виключенням стала лише Греція, де на розваги 
та подорожі витрачатимуть навіть більше,  ніж 
на подарунки. Водночас Греція стала країною, 
де скорочення святкових витрат очікується 
найбільшим – 12,8%.

Новорічний стіл Розваги

Подарунки Подорожі
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Святкові витрати2

2013, грн.* 2012, грн**  Зміна, %

Подарунки 1,855 1,617 14,72

Новорічний стіл 1,667 1,541 8,18

Розваги 633 526 20,34

Всього 4,155 3,684 12,79

Країна 2013, Євро Зміна, %

Росія 442 13,1

Німеччина 399 6,7

ПАР 451 6,3

Польща 268 5,4

Україна 374 5,1***

Швейцарія 656 3,0

Фінляндія 692 1,3

Данія 634 1,1

Іспанія 567 1,0

Чехія 430 0,8

Бельгія 503 0,6

Нідерланди 286 0,3

Люксембург 825 0,2

Франція 531 -0,9

Ірландія 894 -1,7

Португалія 393 -2,3

Італія 477 -2,4

Греція 451 -12,8

Всього на зустріч Нового року українці планують 
витратити в середньому 4,155 гривень  
(3,684 гривень минулого року). Ця сума буде 
витрачена на подарунки, розваги та новорічний 
стіл, та не враховує витрат на подорожі. 

Цього року повернулась тенденція, притаманна 
українцям протягом останніх п’яти посткризових 
років. Українці очікують істотного зростання 
своїх витрат на новорічні свята. У середньому 
витрати зростуть на 13%: подарунки — на 15%, 
святковий стіл — на 8%, розваги — на 20%. 

У минулих роках Україна знаходилась наприкінці 
списку за загальною сумою новорічних витрат. 
Однак, протягом останніх п'яти років ми 
спостерігали прагнення українців витрачати 
більше на Новий рік. Відповідно, сьогодні ми 
бачимо, що за рівнем витрат у абсолютних 
цифрах Україна випередила Нідерланди, 
Польщу та наблизилась до Португалії.

Загалом у Європі сума витрат на свята 
залишиться практично незмінною, зрісши лише 
на 0,7% (0,1% на подарунки).  Збільшення 
святкових бюджетів планують мешканці 
Німеччини (6,7%), Польщі (5,4%) та Росії 
(13,1%). Також на 6,3% збільшуватимуть 
витрати жителі Південно-Африканської 
республіки. Найбільше падіння витрат,  
порівняно з минулим роком, ми спостерігаємо  
у греків – на 12,8%.

*2013 —  

11.11 гривень/Євро 

**2012 –  

10.35 гривень/Євро

*** В наслідок зміни 

курсів валют

Україна
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Що може стати для Вас причиною 
скорочення святкових витрат?

3

Порівняно з минулими роками, українці рідше 
відзначають зменшення рівня свої доходів, та 
рідше роблять негативні прогнози. Однак деякі 
відповіді респондентів свідчать про погіршення 
економічного стану. Зокрема, 28% опитаних 
відзначили, що можуть скоротити свої витрати 
через борги (порівняно з 22% минулого року).
Зросла також кількість людей, що втратили свою 
роботу, тому планують економити. 

Істотно відрізняються дані у віковому розрізі. Люди 
похилого віку частіше скорочують свої витрати 
через зниження доходів та очікування подальшого 
погіршення економічної ситуації. Молодь частіше 
відзначає основною причиною борги  
та занепокоєння щодо можливої втрати роботи. 
Цікаво, що чоловіки значно частіше за жінок 
відзначають, що їх доходи зменшились. 

В Європі ми спостерігаємо схожі тенденції. Проте, 
якщо порівнювати з 2011 роком, коли 61% 
європейців очікували погіршення економічної 
ситуації, нинішні настрої споживачів можна 
назвати оптимістичними.  

61%

50%

39%

48%

22%

16%

18%

17%

18%

15%

14%

13%

48%

47%

30%

40%

28%

19%

13%

15%

9%

10%

17%

15%

Мої доходи зменшились

Мої доходи зменшились

Економічна криза продовжується  
і, я вважаю, ситуація погіршиться

Економічна криза продовжується  
і, я вважаю, ситуація погіршиться

Я маю борги

Я маю борги

Я краще заощаджу гроші,  
тому що боюсь втратити роботу

Я краще заощаджу гроші,  
тому що боюсь втратити роботу

Інші причини 

Інші причини 

Я заощаджую гроші,  
тому що втратив роботу

Я заощаджую гроші,  
тому що втратив роботу

2012
2013

Україна

Європа

2012
2013
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Що може стати для Вас причиною 
збільшення святкових витрат? 

4

У цьому році менше опитаних відзначили 
зростання своїх доходів, порівняно з 
попереднім роком. Проте зросла кількість 
респондентів, які планують витрачати більше 
через бажання насолоджуватись святами, 
незалежно від економічної ситуації. Третина 
споживачів  витрачатиме більше під впливом 
появи інноваційних товарів та рекламних акцій. 
Зросла кількість споживачів, які впевнені  
у стабільності економічної ситуації. 

Несподіванка результатів цього року – зростання 
популярності споживчих кредитів, що надаються 
роздрібними мережами. Якщо минулого року 
лише 13% могли витратити більше під впливом 
вигідної кредитної пропозиції, то на новорічні 
свята 2013-2014 року вже 21% респондентів 
готові скористатись споживчими кредитами.

Серед європейців цього року істотно зросла  
роль рекламних та інших маркетингових  
заходів – під їхнім впливом 35% респондентів 
готові витрачати більшу суму коштів. Також 
помітне зростання довіри до рекомендацій з 
боку роздрібних продавців. 

71%
59%

38%
43%

29%
32%

29%
30%

22%
26%

13%
21%

16%
17%

15%
14%

6%
6%

43%
45%

27%
35%

33%
27%

20%
18%

21%
18%

12%
15%

10%
14%

7%
7%
6%
7%

Мої доходи збільшились

Мої доходи збільшились

Я хочу отримувати задоволення від свят і намагаюсь не думати 
про нестабільну економічну ситуацію

Я хочу отримувати задоволення від свят і намагаюсь не думати 
про нестабільну економічну ситуацію

Поява на ринку різноманітних новинок

Поява на ринку різноманітних новинок

Рекламні акції

Рекламні акції

Економічна ситуація стала стабільнішою

Економічна ситуація стала стабільнішою

Вигідні кредитні умови, запропоновані роздрібними мережами

Вигідні кредитні умови, запропоновані роздрібними мережами

Відгуки споживачів та рейтинги

Відгуки споживачів та рейтинги

Рекомендації роздрібних мереж

Рекомендації роздрібних мереж

Інші причини

Інші причини

2012
2013

Україна

Європа

2012
2013
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2012
2013

2012
2013

На 13% зросли витрати 
українців на новорічні 
свята.
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Де купуватимуть товари  
на Новий рік?

У яких з названих типів магазинів Ви 
плануєте купувати подарунки до новорічних 
свят?

Як і минулого року, серед європейських 
споживачів найбільш популярними є 
спеціалізовані мережі магазинів. Особливо 
така популярність спостерігається серед жінок 
та людей похилого віку. Водночас в Україні 
лише 16% споживачів шукатимуть подарунки 
в спеціалізованих мережах магазинів. Українці 
за подарунками насамперед підуть у торгові 
центри та гіпермаркети/супермаркети.

Неочікуваним результатом цього року стало 
деяке зниження популярності гіпермаркетів/
супермаркетів, яке спостерігається як в Україні, 
так і в Європі. Більшого напливу покупців на ці 
новорічні свята, у порівнянні з минулим роком, 
варто очікувати торговим центрам, де українці 
намагатимуться купити все одразу.

Варто зазначити, що за іграшками та 
спортивними товарами споживачі більшості 
країн, у тому числі й України, йдуть у 
спеціалізовані мережі магазинів.

В гіпермаркетах та супермаркетах купуватимуть 
подарунки лише 21% споживачів, однак, як і 
в минулих роках, вони залишаються основним 
місцем для придбання продуктів на новорічний 
стіл. Продукти у гіпермаркетах та супермаркетах 
купуватимуть більше 50% українських 
споживачів. 

1

30%
39%

26%
21%

24%
16%

10%
15%

33%
30%

24%
29%

25%
22%

12%
13%

3%
3%

4%
3%

6%
5%

3%
4%

Торгові центри 

Торгові центри 

Гіпермаркети/супермаркети 

Гіпермаркети/супермаркети 

Мережі спеціалізованих магазинів

Магазини «біля дому»

Магазини «біля дому»

Бутіки

Бутіки

Фірмові магазини виробників

Фірмові магазини виробників

2013

2013

2012

2012

Україна

Європа

Мережі спеціалізованих магазинів
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У які напрямки, на Вашу думку, слід 
інвестувати торговим мережам, для 
покращення Вашого враження про них? 

Низькі ціни – те, чого споживачі хочуть понад 
усе від мереж роздрібної торгівлі. Причому в 
Європі ця тенденція спостерігається навіть у 
більшій мірі, ніж в Україні. Саме у здешевлення 
товарів, на думку споживачів, мають 
насамперед інвестувати ритейлери. Нагадаємо, 
що в Україні минулого року зниження ціни 
було лише на третьому місці, після розвитку 
електронної комерції та уважного персоналу, 
тоді як в Європі жителі 11 країн в першу чергу 
обрали «зниження ціни». Цього року низька 
ціна – найвищий пріоритет серед усіх категорій 
населення. Цікаво, що можливість купувати 
через Інтернет у значно більшій мірі цікавить 
чоловіків ніж жінок. 

2

8.5*

7.3

6.8

6.6

5.9

5.4

5.3

5.2

5.1

5.1

4.8

Нижчі ціни

* Оцінка в балах від 1 до 10

Каси самообслуговування

Торгівля через Інтернет

Екологія та сталий розвиток навколишнього середовища

Оформлення інтер'єру

Уважний персонал (сервіс)

Догляд за дітьми

Доступ до Wi-Fi

Доставка додому

Сервіс з оформлення подарунків

Мобільна комерція

Україна
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Який канал продажів найбільше  
відповідає Вашим потребам і чому?  
Що є найважливішим при купівлі товарів?

Обираючи той чи інший спосіб придбання 
товарів, споживачі виділяють абсолютно різні 
пріоритети. Для покупців, які надають перевагу 
традиційним магазинам, важлива безпека 
оплати, можливість з легкістю обміняти  
і повернути товари та гарантійне 
обслуговування. Важливими факторами, які 
утримують покупців у традиційних магазинах, 
є задоволення від здійснення покупок та 
професійні поради. 

Купуючи товари онлайн, споживачі звертають 
увагу на такі фактори, як: відгуки інших 
споживачів про товари, легкість пошуку 
необхідного товару, інформацію про наявність 
товару та низький рівень цін.

3

Цікаво, що 76% жінок відзначили, що при 
купівлі товарів через Інтернет для них важливою 
є інформації про наявність обраного товару на 
складі (для порівняння, цей фактор є важливим 
лише для 58% чоловіків). 

Мобільна комерція в Україні поки що розвинута 
слабко. 

55%

24%

42%

67%

34%

60%

33%

60%

64%
68%

71%

55%

71%

66%

29%

23%
67%

20%

40%

72%

55%

28%

64%

36%

63%

36%

32%

29%

25%

42%

24%

30%

68%

73%

29%

77%

Доставка додому

Широкий асортимент

Задоволення від здійснення покупок

Легкість порівняння цін

Тривалість доставки

Відгуки інших споживачів 

Компетентні та професійні поради

Захист персональних даних

 Можливість легко обміняти або повернути товари

Сервісне обслуговування (ремонт)

Легкість пошуку та вибору

Якість інформації про товари

Легкість порівняння товарів

Рівень ціни

Інформація про наявність товарів (на складах)

Процес купівлі не займає багато часу

Можливість здійснення покупок у зручний для мене час

Безпека оплати

Роздрібні магазини

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

Мобільна комерція (за допомогою мобільного телефону або планшета)

Україна
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Якими інтернет-ресурсами Ви користуєтесь, 
порівнюючи магазини, товари та ціни? 

Для пошуку та порівняння продукції європейці 
надають перевагу онлайн-магазинам (при 
роздрібних магазинах), пошуковим системам та 
інтернет-магазинам (без наявності роздрібних 
точок). 

В Україні першість утримують пошукові системи, 
онлайн магазини при роздрібних магазинах 
та сайти, з можливістю порівнювати ціни на 
товари. 

Різке падіння, у порівнянні з минулим роком, 
як в Україні так і в Європі, спостерігається 
у  використанні соціальних мереж, форумів 
та блогів. Також значно менше довіри до 
інформації, яка надходить на електронну пошту.  

4

76%
61%

89%
88%

95%
96%

91%
88%

78%
79%

94%
97%

91%
93%

76%
75%

62%
51%

Рекламний буклет, отриманий електронною поштою

Інтернет магазини (при роздрібних магазинах)

Сайти, що пропонують купони та знижки

Сайти порівняння цін

Інтернет магазини (без роздрібних точок)

Сайти виробників/ постачальників брендових виробів

Пошукові системи

Форуми та блоги

Соціальні мережі (Facebook, Twitter тощо)

Україна Україна

20122013
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Яким чином Ви використовуєте Інтернет для 
здійснення новорічних покупок? 

Чим старші споживачі, тим менший інтерес у 
них до онлайн-пошуку, порівняння та покупки 
товарів — їх приваблюють традиційні магазини. 
Жінки більш схильні використовувати для 
пошуку та порівняння цін усі доступні канали. 
Проте протягом останніх двох років в цілому 
стало менше споживачів, які використовують усі 
канали для пошуку та порівняння ціни. 

Цікаво, що кількість людей, які надають 
перевагу пошуку, порівнянню та купівлі товарів 
онлайн в Україні, за результатами цьогорічного 
опитування, дещо вище ніж у Європі. 

5

41% 38%
53%

41%
60% 57%

40% 43%

25% 32%
22%

26%

34%

2012 2012 20122013 2013 2013

30% 25%
32%

Пошук Порівняння Купівля

МагазиниВебсайти Вебсайти та магазини

Україна
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Відмінності здійснення покупок 
за категоріями товарів 

Якщо не брати до уваги музику, фільми та 
відеоігри, які традиційно більше купують 
онлайн, в Україні високий відсоток тих, хто 
купуватиме в інтернет-магазинах екологічні 
продукти (46%), розваги (45%) та спортивні 
товари (36%). Водночас їжу та напої онлайн 
українці купувати поки що не готові. Також 
високий відсоток споживачів віддає перевагу 
традиціним магазинам, купуючи іграшки, 
книжки та товари для краси. 

6

Іграшки

Екологічні продукти

Товари для дому

Музика

Мода

Відеоігри

Їжа та напої

Розваги

Високотехнологічні товари

Подарункові набори та 
сертифікати

Книжки

Спорт

Фільми (DVD/Blu Ray)

Здоров'я і краса

Поштові каталоги

Вебсайти роздрібних магазинів

Магазини

Мобільна комерція

Інтерент-магазини

Цікаво, що високотехнологічні товари готові 
купувати в інтернет-магазинах лише 57% 
опитаних. Крім того, ще 16% потенційних 
покупців готові здійснити покупку онлайн на 
сайті традиційного магазину. 

Загалом, для інтернет-покупців класичні 
магазини стають так званими виставковими 
залами. Тут вони вивчають товар, щоб згодом 
купити його через Інтернет. Лише 20% 
респондентів зазначили, що ніколи так не 
робили, а 12% зізнались, що завжди купують 
товари таким чином. 

65%

41%

52%

49%

54%

51%

88%

59%

30%

23%

23%

22%

27%

61%

8%

9%

12%

12%

11%

11%

3%

5%

15%

16%

13%

15%

18%

6%

24%

45%

32%

36%

32%

35%

7%

30%

46%

57%

60%

60%

51%

28%

Україна
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Корисні подарунки стали 
ще популярнішими. 
Споживачі стали більше 
прислухатись до  відгуків  
та порад.
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Методологія 

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

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. 

Також ми відібрали достатнє число респондентів 
для приведення результатів за критерієм рівня 
освіченості і доходів населення. Середній 
показник по країнах Європи розраховується на 
основі середнього арифметичного значення 
за всією вибіркою, яка визначалася за 
вищезгаданим принципом.
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Сектор оптово-роздрібної торгівлі в Україні 
динамічно розвивається. Навіть в умовах 
кризи цей сегмент має запас стабільності та 
демонструє темпи зростання, які перевищують 
показники зростання економіки в цілому. 
Компанія «Делойт» надає послуги у сфері 
аудиту, оподаткування та консультування, в 
тому числі фінансового. Група з надання послуг 
підприємствам роздрібної торгівлі є однією 
з найбільш динамічних та перспективних в 
компанії «Делойт», СНД.

Нашими клієнтами є понад 300 компаній країн 
СНД. Серед них 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 оптово-роздрібної торгівлі дозволяє 
нам ефективно аналізувати та оцінювати стан 
сектору, формувати глибокі галузеві знання, які 
використовуються при вирішенні задач наших 
клієнтів.

Група по роботі з сектором 
оптово-роздрібної торгівлі
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Назва «Делойт» стосується однієї або більшої кількості юридичних осіб, що входять в мережу 
«Делойт Туш Томацу Лімітед», приватної компанії, відповідальність учасників якої обмежена 
наданими ними гарантіями,  зареєстрованої згідно із законодавством Великобританії, 
причому кожна з таких юридичних осіб є самостійною і незалежною юридичною особою.  
Детальний опис юридичної структури «Делойт Туш Томацу Лімітед» і юридичних осіб, які 
входять в її мережу, представлений на сайті: www.deloitte.com/about.  Детальний опис 
юридичної структури «Делойт» в СНД знаходиться на сайті:www.deloitte.com/ru/about.

«Делойт» надає послуги в галузі аудиту, оподаткування, консалтингу, корпоративних фінансів, 
управління ризиками, управлінського і фінансового консультування та консультування в 
сфері права державним і приватним компаніям, які працюють у різних галузях промисловості.  
«Делойт» – це міжнародна мережа компаній, які використовують свої широкі галузеві знання 
і багаторічний досвід практичної роботи у процесі надання послуг клієнтам із будь-яких сфер 
діяльності у більш ніж 150 країнах світу. Приблизно 200,000 фахівців компанії «Делойт» у 
всьому світі прихильні ідеям досягнення досконалості у наданні професійних послуг своїм 
клієнтам. 

Працівники компанії «Делойт» об’єднані особливою культурою співробітництва, яка, у 
поєднанні з перевагами культурного розмаїття, спрямована на розвиток високих моральних 
якостей і командного духу, а також підвищує цінність наших послуг для клієнтів і ринків.  
Велику увагу компанія «Делойт» надає постійному навчанню своїх працівників, отриманню 
ними досвіду практичної роботи і наданню можливостей кар’єрного зростання.  Фахівці 
компанії «Делойт» сприяють укріпленню корпоративної відповідальності, підвищенню довіри 
громадськості до компаній об’єднання і створенню сприятливої атмосфери у суспільстві. 
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