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Стаття присвячена дослідженню процесів та змін в національній економіці, які сприяли 

трансформації форм внутрішньої торгівлі. Описано процес еволюційних перетворень, які 

відбулися у сфері внутрішньої торгівлі за останні  тридцять років та визначено фактори, які 

вплинули на сучасний стан торговельних відносин.  

Викладення матеріалу починається із аналізу змісту трансформації внутрішньої торгів-

лі. В основній частині дослідження сформульовано головні вектори трансформації, а саме: 

зміна типу та структури власності (проаналізовано хронологію переходу від державної до 

приватної власності, розкрито причини зміни структури власності від одноосібної форми до 

корпоратизації внутрішньої торгівлі); розвиток нових форматів та технологій в торгівлі (по-

ширення формату самообслуговування); зміна територіальних меж ринків торговельно-

посередницьких послуг та регіональний розвиток, як один із засобів якісного і кількісного 

розширення торгової мережі та отримання нових споживачів за рахунок нових географічних 

ринків;  розвиток інтернет-торгівлі як засіб отримати додатковий обсяг продажів і економію 

на оренді торгових приміщень, а також, заробітній платі продавців, розвиваючи омніканаль-

ну систему збуту товарів. 

У розрізі кожного вектору показано фазу назрівання змін (еволюційну) і фазу їх реалі-

зації (революційну), виділено хронологію змін і підтверджено статистичними даними та  

прикладами зі сфери торговельно-посередницьких послуг. Проаналізовано сучасні тренди 

розвитку торгівлі. 

Ключові слова: трансформація, внутрішня торгівля, нові формати внутрішньої торгівлі, 

еволюція форм, внутрішньої торгівлі. 

 

Постановка проблеми. Глобалізація 

товарних ринків суттєво впливає на розви-

ток внутрішньої торгівлі, яка займає особ-

ливе місце в національній економічній сис-

темі, а також, у соціальній сфері. Зміна 

форм, ускладнення функцій, посилення кон-

куренції та інтернаціоналізація торговель-

них відносин вимагає дослідження процесу 

перетворень і виявлення векторів розвитку, 

які вплинули на процес еволюції у сфері 

внутрішньої торгівлі.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Дослідженням сфери внутрішньої 

торгівлі приділено значну увагу у наукових 

працях таких вчених як А. В. Борисов, Л. Ш. 

Лозовський, Е. Б. Стародубцева  [1],  Н. І. 

Гражевська [2], М. Ю. Барна [3], В. Д Лагу-

тін, Ю. М. Уманців, А. Г. Герасименко [7] та 

інших. Незважаючи на ґрунтовність прове-

дених досліджень, в них недостатньо приді-

лено уваги процесам еволюції змісту і форм, 

а також, векторам розвитку і виявленню су-

часних тенденцій в рамках організаційно-

економічних перетворень.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Трансформація внутрішньої торгівлі 

являється еволюційним неминучим проце-

сом, який проходить під впливом ряду чин-

ників при зміні стану національної економі-

ки і характеризується рядом тенденцій, дос-

лідження яких дозволяє систематизувати 

етапи змін і зробити прогноз розвитку внут-

рішньої торгівлі у найближчій перспективі.  

Почнемо із розгляду сутності поняття 

«трансформації економічної системи», яке 

було досліджено  в  наукових  роботах  Бо-

рисова А. В.,  Лозовського Л. Ш., Райзбер-

га Б. А., Стародубцевої Е. Б., які визначають
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це явище, як перетворення структур, форм 

та способів, а також, зміну цільового напра-

влення економічної діяльності; процес пере-

творення економічної системи, що супрово-

джується відмиранням одних елементів, 

властивостей, рис і появи інших [1, c.512]. 

Гражевська Н. І. розглядає трансфор-

мацію економічної системи у широкому і 

вузькому розумінні. У широкому розумінні 

мається на увазі загальна форма розвитку 

економічних систем, що пов’язана з проце-

сом еволюційних та революційних змін, по-

стійним перетворенням економічних систем 

із стійкого в нестійкий стан і навпаки. Тут 

еволюція визначається як поступовий про-

цес накопичення кількісних та якісних змін 

параметрів системи.  

Трансформація у вузькому розумінні 

виражена внутрішньою складовою процесу 

загальної еволюції і пов’язана з порушенням 

рівноваги, невизначеністю, незавершеністю, 

альтернативністю розвитку, а також, вио-

кремленням особливих перехідних форм та 

специфічних елементів у перехідних струк-

турах [2, c.90]. Таким чином, економічна 

трансформація являє собою якісні перетво-

рення економічної системи, вихід за межі 

стабільного функціонування та перехід у 

нерівноважний стан кількісних і якісних 

змін різної інтенсивності та напрямку. 

Таким чином, можна зробити висно-

вок, що трансформація економічної системи 

– це складний процес еволюційних змін 

економічної системи, що передбачає кількі-

сні та якісні перетворення складових еконо-

мічної системи і сфер суспільного життя та 

має свої особливості у різних сферах еконо-

міки. 

Погляньмо під цим кутом зору на тра-

нсформацію внутрішньої торгівлі. Напри-

клад, Барна М.Ю. розглядає поняття «тран-

сформації внутрішньої торгівлі» як процес 

еволюційних або революційних змін, 

пов’язаних із зміною порядку взаємодії між 

постачальниками, торговельними підприєм-

ствами або підприємцями і споживачами у 

процесі їх закупівлі та продажу, що призво-

дять до зародження принципово нових умов 

задоволення потреб останніх у якісних това-

рах і послугах, і створюють передумови для 

розвитку або гальмування оптової та роздрі-

бної торгівлі на внутрішньому та зовніш-

ньому ринках збуту під впливом інституціо-

нально-трансформаційних, соціальних та 

економічних чинників [3, c.166].  

Погоджуючись з М. Барною, виокре-

мимо основні вектори такої трансформації із 

числа різноманітних зрушень, що мали міс-

це в українській торгівлі протягом останніх 

30 років: 

І. Зміна типу та структури власності, 

що характеризується приватизацією держа-

вних підприємств, корпоратизацією 

суб‘єктів торгівлі та мережевою організаці-

єю.  

Так, до 1992 року торговельні підпри-

ємства знаходились у державній власності 

чи комунальній власності і були повністю 

залежними від централізованого постачання. 

В сфері виробництва в цей же період також 

переважав державний сектор. Тому, основна 

частина продукції реалізовувалась через 

державні торговельні підприємства. 

В процесі ж структурних змін галузева 

модель торгівлі, що контролювалась держа-

вою і виключала конкуренцію як явище,   

трансформувалась у функціональну модель, 

яка складається із трьох напрямків: роздріб-

на, оптова та посередництво із характерни-

ми ознаками конкурентної боротьби у кож-

ному з них. 

Так, у 1992–1995 рр. відбувається при-

ватизація та акціонування державних підп-

риємств, закріплення приватної та колекти-

вної власності на ринку торговельно-

посередницьких послуг, створення перших 

приватних супермаркетів та точок продажу.  

Поштовхом до зміни структури влас-

ності від одноосібної форми до корпорати-

зації внутрішньої торгівлі став вихід на на-

ціональний ринок іноземних мереж у нових 

форматах Cash&Carry, дискаунтерів, DIY 

маркетів, які почали з‘являтись у 2000-х рр., 

змушуючи національні мережі слідувати 

більш прогресивному і зручному для спо-

живача формату реалізації товарів і послуг. 

Сьогодні структура власності мережевого 

ритейлу розподілена між холдинговими 

компаніями, що дозволяє їм залучити біль-

ше капіталу, якого потребує формування 

мереж на противагу торгівлі через окремі 

малі магазини, мінімізувати ризики банк-

рутства, приховати дійсних власників і т.д.  

ECONOMIC THEORY______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2018,  №364_________________________________________



0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

Частка альтернативних POS

Частка національних мереж

Згідно даних міжнародної дослідниць-

кої агенції GFK, частка національних розд-

рібно-торговельних мереж у загальному об-

сязі товарообігу на ринку споживчої елект-

роніки України виросла від 15% у 2000 році 

до 83% у 2017, за даними Nielsen спостері-

гаємо таку саму тенденцію на ринку продо-

вольчого ритейлу, питома вага мереж виро-

сла із 6% у 2000 році до 41% у 2017, анало-

гічна динаміка росту питомої ваги мереж на 

ринку аптечного ритейлу (див. рис.1). 

 

 

а) торгівля споживчою б) торгівля продовольчими          в) торгівля ліками 

           електронікою     товарами 

Рис.1. Динаміка структури окремих ринків торговельно-посередницьких послуг (частка ка-

налу продажу товару у загальному товарообороті, %). 

Джерело: розроблено за [5]. 

  

ІІ. Розвиток нових форматів та техно-

логій в торгівлі 

Розвиток формату самообслуговування 

є важливою тенденцією трансформаційного 

розвитку внутрішньої торгівлі, який почався 

ще з 1995 р., і характеризується переходом 

від магазинів, де торгівля здійснювалася 

переважно через прилавок з активною учас-

тю продавця у наданні торговельних послуг 

(від зважування, пакування та безпосеред-

нього грошового розрахунку), до нового 

формату самообслуговування, де роль про-

давця у процесі покупки була мінімізована 

до касового розрахунку.  

Сьогодні все більшого розвитку набу-

вають супермаркети, де покупець здійснює 

покупку повністю самостійно, розраховую-

чись за обраний товар електронною карткою 

або мобільним додатком, повністю виклю-

чаючи комунікацію з продавцем.  

Виходячи із аналізу динаміки частки 

товарообороту через магазини самообслуго-

вування на прикладі FMCG ринку, бачимо 

тенденцію до зростання питомої ваги супер- 

і гіпермаркетів із 6.2%, починаючи із 2001 

року до 43% у 2018 (див. рис. 2).  

Цікавим є факт тенденції зменшення 

частки формату самообслуговування  у кри-

зовий період 2012–2013 рр., яку можна по-

ясними порівняно високими цінами у орга-

нізованому ритейлі і переорієнтацією поку-

пця на більш дешеві товари замінники, 

представлені на відкритих ринках, у форматі 

малих магазинів, МАФів і лотків. 

Тим не менш, вже у після кризовий 

період у 2014 році, констатуємо відновлення 

тренду до зростання питомої ваги частки 

магазинів самообслуговування,  яка у 2018 

році має досягти позначки більше 50% згід-

но прогнозу експертної дослідницької аген-

ції Nielsen [5].   

Збільшення концентрації ринку внут-

рішньої торгівлі і вихід на електронні май-

данчики розширює межі ринку. 
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Рис. 2. Динаміка частки магазинів самообслуговування у роздрібному товарообороті 

FМCG груп товарів. 

Джерело: розроблено за [4, 5]  

 

Концентрація відбувається шляхом ро-

зширення меж переміщення пропозиції – 

мережева торгівля розширює постачання на 

всі задіяні територіальні ринки:  

− розширення присутності в регіонах 

(табл.1.2 показує регіональну експансію то-

рговельної мережі «АТБ» і табл.1.3 показує 

зростання частки регіональних магазинів у 

роздрібних мережах споживчої електроні-

ки); 

− оптимізація внутрімережевої логіс-

тики (скорочення терміну доставки як між 

торговими точками, так і кінцевому спожи-

вачу); 

− поширення на всі магазини, незале-

жно від регіону, єдиних корпоративних ста-

ндартів та правил функціонування, які потім 

переймалися в тому числі й меншими кон-

курентами, забезпечуючи інституційне мо-

делювання територіальних ринків, шляхом 

створення нової культури покупки, одним із 

основних параметрів якої є зручність для 

кінцевого споживача, його задоволення ря-

дом отриманих благ, а також, самим проце-

сом їх придбання. Нова культура споживан-

ня стала настільки поширеною і 

обов‘язковою, що її не можуть ігнорувати 

невеликі немережеві суб‘єкти роздрібної 

торгівлі, вимушені долучатись до неї, навіть 

через понесення додаткових видатків (вста-

новлення POS-терміналів, наявність пакува-

льних матеріалів, продовження часу роботи 

до 21.00 для спеціалізованих магазинів, або, 

навіть, цілодобово для ряду продовольчих 

супермаркетів). Все це є прикладом інститу-

тотворення з боку мереж, як представників 

торгівлі нового формату, що мають детермі-

нуючий вплив на систему відносин між про-

давцем товарів і послуг і покупцем. 

Вихід на електронні майданчики 

спрощує переміщення попиту. Розвиток 

електронної торгівлі за наявності сучасних 

логістичних компаній дозволяє жителям 

навіть віддалених регіонів купувати продук-

цію (особливо тривалого використання на-

приклад, споживчу електроніку) у будь-якій 

точці країни і навіть за кордоном. В табл.1.1. 

показано динаміку росту кількості відділень 

логістичної компанії «Нова Пошта» і кіль-

кість населених пунктів, куди є можливість 

здійснити доставку в період 2009–2017 рр. 

ІІІ. Зміна територіальних меж ринків  

торговельно-посередницьких послуг є одні-

єю із важливих тенденцій, яка потребує ува-

ги при дослідженні трансформації внутріш-

ньої торгівлі. Розвиток регіонального ритей-

лу – це один із способів якісного і кількісно-

го розширення торгової мережі та отриман-

ня нових споживачів за рахунок нових геог-

рафічних ринків. Така тенденція пов‘язана із 

загостренням конкуренції у міській місцево-

сті, особливо, у містах з населенням більше 

1 млн. жителів, де представлена максималь-

на кількість мереж із розширеним асортиме-

нтом.  

 

Першими регіональний напрям експа-

нсії ринку обрала торгова мережа супермар-

кетів «АТБ», яка займає активну позицію у 

ніші дискаунтерів і магазинів біля дому.
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Таблиця 1  

Еволюція розвитку логістичної компанії «Нова Пошта» в Україні, 2009–2017 рр. 

 

Роки Кількість відділень Кількість населених пунктів 

2009 78 43 

2010 136 81 

2011 484 237 

2012 788 390 

2013 1125 675 

2014 1612 820 

2015 1963 993 

2016 2297 1226 

2017 2422 1577 

Джерело: Складено за: [6] 

 

На початку 2000-х років компанія по-

чала активно відкривати магазини по всій 

території України, в тому числі, в географі-

чно непривабливий для інших операторів 

ринку містах. Сьогодні мережа «АТБ» при-

сутня у 237 містах (табл.2), тоді як аналогіч-

ний показник є суттєво нижчим у найближ-

чих конкурентів ринку («Fozzy Group», 

«Фуршет», «Ритейл Груп» та ін.) [7, c.247].  

Таблиця 2  

Еволюція розвитку торговельної мережі «АТБ» в Україні 

Рік Кількість міст Кількість магазинів 

2003 12 85 

2006 38 169 

2013 211 750 

2015 185 670 

2018 237 900 

Джерело: [8] 

 

Наведені дані свідчать на користь 

означеної тенденціі, як і карти розміщення 

магазинів відповідних мереж (рис.3 та 

рис. 4). 

Рис.3. Карта розміщення магазинів ТМ «АТБ», «Фора», «Брусничка», «Обжора»  

Джерело: [9] 
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Таку ж тенденцію до регіоналізації має 

ринок ритейлу споживчої електроні-

ки (табл. 3). 

Аналізуючи наведені дані бачимо тен-

денцію до збільшення частки і кількості ре-

гіональних магазинів, а також, розширення 

географії представленості мереж, як способу 

укорінення шляхом регіоналізації присутно-

сті. 

Рис.4. Карта розміщення магазинів ТМ «Novus», «ЕКО-маркет», «Таврія», «Велика 

Кишеня», «Сільпо», «Варус», «Фуршет».  

Джерело: [9] 

Таблиця 3 

Еволюція розвитку торговельних мереж споживчої електроніки «Фокстрот», «Ельдора-

до», «Комфі» в Україні 1994–2018 рр. 
 Фокстрот Ельдорадо Комфі 

  Кількість магазинів     Кількість магазинів     

Кількість магази-

нів     

Рік 
Зага-
льна 

В 
Києві 

крім 

Киє-
ва 

Кіль-

кість 

міст 

Частка 

регіо-

нальних 

магази-

нів 

Зага-
льна 

В 

Киє-
ві 

крім 

Киє-
ва 

Кі-

лькі

сть 

міст 

Част-

ка 

регіо-

наль-

них 

мага-

зинів 

За-

га-
льна 

В 

Ки
єві 

крім 

Киє-
ва 

Кі-

лькі

сть 

міст 

Част-

ка 

регіо-

наль-

них 

мага-

зинів 

1994 1 1 0 1 0%                     

2000 47 7 40 28 85% 1 1 0 1 0%           

2005 76 9 67 47 88% 32 7 25 23 78% 2   2 1 100% 

2010 122 13 109 64 89% 87 26 61 41 70% 22 1 21 9 95% 

2015 174 17 157 92 90% 118 19 99 52 84% 56 7 49 36 88% 

2018 185 19 166 100 90% 143 15 128 57 90% 90 9 81 50 90% 

Складено за: [10-12].  

 

Винятком є торгова мережа «Комфі» із 

штаб-квартирою у Дніпрі, де і було заснова-

но перші магазини. Тим не менш, вже в 2010 

році компанія анонсує відкриття гіпермар-

кету електроніки і побутової техніки у Киє-

ві, після чого, активно відкриває ряд мага-

зинів у регіонах, виростивши їх кількість до 

90 торгових точок.  

У 2018 році регіональна експансія 

продовжується і буде тривати доти, поки 

регіональні ринки не будуть насичені мага-

зинами сучасних торговельних форматів, що 

приводить до розширення меж ринків (пере-

хід  від  локального  до національного мас-
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штабу). Сьогодні доцільно розглядати регіо-

нальний розвиток торговельних мереж, як 

засіб їх укорінення через географічну експа-

нсію. Тим самим, можемо констатувати 

факт існування загальнодержавних ринків 

ритейлу не з боку попиту, а з боку пропози-

ції, яка приходить до кожного віддаленого 

споживача, поширюючи на них корпоратив-

ну політику і штампи конкурентної поведін-

ки, вирівнюючи умови конкуренції між ре-

гіонами, підвищенням їх однорідності через 

домінування на ринку великих торговельних 

мереж, що представлені у переважній біль-

шості регіонів України. 

ІV. Розвиток інтернет-торгівлі. Почи-

наючи з 2000 року в Україні активно розви-

вається електронна комерція, яка дозволяє 

покупцям робити покупки не виходячи з 

дому, а ритейлерам - отримати додатковий 

обсяг продажів і економію на оренді торго-

вих приміщень, а також, заробітній платі 

продавців, розвиваючи омніканальну систе-

му збуту товарів. Тенденція інформатизації 

сучасної економіки, а також розвиток елект-

ронної торгівлі стали помітні із появою в 

Україні 3G технологій, які з кожним роком 

охоплюють все більшу територію країни, а 

також, розвитком ринку смартфонів, в тому 

числі і в більш доступних цінових сегмен-

тах, онлайн торгівля через мобільні пристрої 

росте великими темпами, що також являєть-

ся вагомим чинником трансформації ринку 

внутрішньої торгівлі, переорієнтовуючи 

інструменти конкурентної боротьби на кар-

динально новий підхід, який ефективний 

виключно для онлайн простору, а саме: 

− оптимізація сайту для швидкого 

пошуку у Google, присутність на перших 

позиціях при пошуку за ключовими слова-

ми; 

− присутність ритейлера у прайс-

агрегаторах (hotline.ua, price.ua) і електрон-

них гіпер-маркетах та маркет-плейсах 

(prom.ua, olx, rozetka.ua); 

− якісний контент на сайтах, який по-

вністю описує специфікацію продукту з ви-

користанням всебічних фотографій, відео-

оглядів, заохочення залишити відгук у тих, 

хто вже придбав товар; 

− персоналізовані пропозиції (ремар-

кетинг, пропозиція продукту вузькому колу 

покупців, виключно цільовій аудиторії); 

− збір даних про онлайн покупців і 

використання CRM інструментів дозволяє 

проводити більш ефективні маркетингові 

кампанії і робити персоналізовані пропози-

ції для покупців.  

На сьогодні, частка онлайн торгівлі, 

наприклад, на ринку побутової техніки і 

електроніки вже досягла 25%. На початку 

2008 року, частка e-commerce на аналогіч-

ному ринку досягала 10%, а у 2003 році – 

2% (рис.5).  

Рис.5. Структура роздрібної торгівлі онлайн і традиційний ритейл. 

Джерело: складено за [13]. 
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Висновки. Таким чином, описана ви-
ще еволюція призвела до того, що основни-
ми гравцями ринку внутрішньої торгівлі 
стали великі мережі, супермаркети та 
Cash&Carry зі значною питомою вагою, ста-
більними позиціями, захищеними від конку-
ренції з боку інших форматів. На сьогодні, 
саме великі гравці формують нові стандарти 
обслуговування покупців, за якими слідують 
менші учасники; створюють правила, за 
якими функціонує весь ринок внутрішньої 
торгівлі, створюють нове інституційне сере-
довище на трьох рівнях: «мережі – покупці», 
«мережі – постачальники», «мережі – інші 
формати торгівлі». Поступово з ринку зни-
кають такі торгівельні   формати як кіоски, 
павільйони, МАФи через низьку якість за-
пропонованого сервісу. Широкого розвитку 
набувають торгівельні центри, перевагою 
яких є пропозиція додаткових послуг з ме-
тою кращого та якісного обслуговування 
покупців.  

Інформатизація сучасної економіки та 
розвиток електронної торгівлі за наявності 
сучасних логістичних компаній дозволяє 
жителям навіть віддалених регіонів купува-
ти продукцію у будь-якій точці країни. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СУЩНОСТИ И ФОРМ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ 

С. В. Афендикова, аспирант,  Киевский национальный  торгово-экономический              

университет  

 

Статья посвящена исследованию процессов и изменений в национальной экономике, 

которые способствовали трансформации форм внутренней торговли. Описан процесс эволю-

ционных преобразований, которые произошли в сфере внутренней торговли за последние 

тридцять лет и определены факторы, которые повлияли на современное состояние торговых 

отношений. 

Изложение материала начинается с анализа содержания трансформации внутренней 

торговли. В основной части исследования сформулированы главные векторы трансформа-

ции, а именно: изменение типа и структуры собственности (проанализировано хронологию 

перехода от государственной к частной собственности, раскрыты причины изменения струк-

туры собственности от единоличной формы к корпоратизации внутренней торговли); разви-

тие новых форматов и технологий в торговле (распространение формата самообслуживания); 

изменение территориальных границ рынков торгово-посреднических услуг и региональное 

развитие, как один из способов качественного и количественного расширения торговой сети 

и получения новых потребителей за счет новых географических рынков; развитие интернет-

торговли как инструмент для получения дополнительного объема продаж и экономии на 

аренде торговых помещений, а также заработной плате продавцов, развивая омниканальную 

систему сбыта товаров. 

В разрезе каждого вектора показано фазу назревание изменений (эволюционную) и фа-

зу их реализации (революционную), выделено хронологию изменений и подтверждено ста-

тистическими данными и примерами из сферы торгово-посреднических услуг. Проанализи-

рованы современные тренды развития торговли. 

Ключевые слова: трансформация, внутренняя торговля, новые форматы внутренней 

торговли, эволюция форм внутренней торговли. 

 

TRANSFORMATION OF THE NATURE AND FORMS OF DOMESTIC TRADE 

S. V. Afendikova, post-graduate student, Kiev National University of Trade and Economics  

 

The processes and changes in the national economy, which contributed to the transformation 

of the forms of domestic trade are studied. The process of evolutionary transformations that have 

taken place in the sphere of domestic trade over the past 30 years is described, and the factors that 

influenced to the current trade are identified. 

The research begins with the analysis of the transformation happening in domestic trade. The 

current research has shown the main vectors of transformation, represented below: changes in the 

type and structure of ownership (the chronology of private property development and domestic 

trade corporatization is analyzed); new formats development and new technologies implementation 

in trade sphere (distribution of self-service formats); changes in the territorial boundaries and 

regional development, as one of the methods of qualitative and quantitative expansion and building 

of the network, as well as attraction of new consumers in new geographic markets;  the 

development of e-commerce, as a tool for increasing sales and saving money usually spent on the 

rent or staff salary, thus developing omnichannel distribution network. 

All vectors have been analyzed in terms of evolutionary and revolutionary phase; the 

chronology of the transformation with statistical data and real examples from the market are shown. 

The current trends of trade development are analyzed. 

Keywords: transformation, domestic trade, new formats of domestic trade, trade evolution. 
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