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Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі 
за 2019 рік 

 
Оптовий товарооборот за 2019р. становив 12611,4 млн.грн. У порівнянні з 

2018р. він зріс на 5,2%.  
Оптовий продаж продовольчих товарів становив 2954,5 млн.грн (або 23,4% від 

загального товарообороту), що на 1% більше, ніж торік.  
У структурі оптового товарообороту продовольчих товарів більше половини 

займали м’ясо та м’ясні продукти і фрукти та овочі свіжі. 
Зростання продажу у натуральному виразі в порівнянні з 2018р. відбулось по 

таких групах товарів, як вироби макаронні – у 2,6 раза, олії рослинні – на 31,2%, м’ясо 
та м’ясні продукти – на 19,5%, вироби кондитерські цукрові та шоколад – на 17%, 
вироби хлібобулочні та кондитерські борошняні – на 7,6%. 

Одночасно зменшилася реалізація кави, чаю, какао та прянощів у 2 рази, 
борошна – на 47,3%, солі харчової – на 26,7%, цукру – на 25,4%, фруктів та овочів 
свіжих – на 12%, пива, крім відходів пивоваріння – на 11,9%, продуктів молочних, 
масла та сирів – на 6,8%. 

Оптовий продаж окремих продовольчих товарів 
 

 Тис.грн Питома вага,               
у % до підсумку 

Продовольчі товари – всього 2954489,6 100,0 

 з них    

м’ясо та м’ясні продукти 1065806,7 36,1 

продукти молочні, масло та сир 304198,0 10,3 

олії рослинні та жири харчові 49285,9 1,7 

напої алкогольні  326468,0 11,0 

пиво, крім відходів пивоваріння 275618,8 9,3 

води мінеральні та напої безалкогольні й соки   

фруктові та овочеві 50856,7 1,7 

вироби хлібобулочні та кондитерські борошняні 72311,6 2,4 

вироби кондитерські цукрові та шоколад 240614,5 8,1 

цукор 20329,2 0,7 

кава, чай, какао та прянощі 38055,5 1,3 

фрукти та овочі свіжі  437127,9 14,8 
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Оптовий продаж непродовольчих товарів становив 9656,9 млн.грн (або 
76,6% від загального товарообороту), що на 6,6% більше, ніж торік.  

Переважала торгівля газойлями (паливом дизельним), будівельними 
матеріалами, добривами, агрохімічною продукцією, насінням і плодами олійних 
культур. 

У натуральному виразі в порівнянні з 2018р. збільшилася реалізація вугілля 
кам,яного у 2,6 раза, ячміню – на 19%, засобів автотранспортних легкових – на 12,2%, 
шин та камер гумових для транспортних засобів – на 8,4%. 

Скоротився продаж пшениці на 41,4%, металів основних – на 38,2%, бензину 
моторного та авіаційного – на 21,4%. 

 
Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів 

 

 Тис.грн Питома вага,          
     у % до підсумку 

Непродовольчі товари – всього 9656867,1 100,0 

з них    

засоби автотранспортні легкові 105339,8 1,1 

шини та камери гумові для транспортних   

засобів 94876,1 1,0 

деталі та приладдя для засобів автотранспортних 346619,4 3,6 

кукурудза 218875,3 2,3 

пшениця 290613,4 3,0 

насіння і плоди олійних культур 754982,3 7,8 

корми для тварин 60854,6 0,6 

вироби з кераміки та скла 124443,3 1,3 

продукти фармацевтичні основні та    

препарати фармацевтичні 110024,0 1,1 

машини і устатковання сільськогосподарське,   

для добувної промисловості та будівництва,   

текстильного, швейного та трикотажного    

виробництва 164394,6 1,7 

вугілля кам,яне  118545,5 1,2 

бензин моторний та авіаційний 110806,7 1,1 

газойлі (паливо дизельне) 1670765,5 17,3 

пропан і бутан скраплені 97088,6 1,0 

метали основні: залізо, чавун, сталь і   

феросплави 128800,6 1,3 

прокат плоский гарячекатаний зі сталі 52149,4 0,5 

інші будівельні матеріали 879725,0 9,1 

добрива, агрохімічна продукція 796553,8 8,2 

 
Оптовий продаж товарів вітчизняного виробництва становив 6164,0 млн.грн, 

або 48,9% від загального обсягу реалізації. Частка вітчизняних товарів в загальному 
обсязі продовольчої групи становила 91,2%, непродовольчої – 35,9% проти 96,8% та 
45,6% відповідно рік тому.  

 
 



  

Оптовий продаж товарів іншим підприємствам оптової торгівлі становив 
7276,7 млн.грн або 57,7% від загального обсягу реалізації. 

На 1 січня 2020р. підприємствами оптової торгівлі накопичено товарних запасів 
на суму 2375,5 млн.грн, з них товарів продовольчої групи – 342,6 млн.грн (14,4% до 
загального обсягу), товарів непродовольчої групи – 2032,8 млн.грн (85,6%). 

В наявності на складах оптових підприємств були значні залишки будівельних 
матеріалів – на 267,6 млн.грн, м’яса та м’ясних продуктів – на 103,6 млн.грн,  
зернових – на 90,2 млн.грн, деталей та приладдя для засобів автотранспртних – на 
88,7 млн.грн., добрив, агрохімічної продукції – на 88,5 млн.грн, напоїв алкогольних – 
на 78,0 млн.грн.  
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
Географічне охоплення  
Спостереження охоплює всі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях. 

Методологія та визначення 

Оптовий товарооборот – вартість проданих без перероблення нових або уживаних товарів 
(продукції) підприємствами (юридичними особами) як у межах України, так і на експорт, що 
зазначена в оформлених як підстава для розрахунків із покупцями документах, за винятком 
непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо). 

Критерієм віднесення торгівлі до оптової виступає переважаючий тип покупця (споживача) і характер 
використання товару – перепродаж іншим суб'єктам господарювання для використання у виробничій 
діяльності або для подальшого перепродажу. 

Дані щодо перепродажу товарів іншим підприємствам оптової торгівлі та товарів, які вироблені 
підприємствами на території України, сформовані на підставі власної оцінки підприємств. 

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Продаж і 
запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі", що охоплює підприємства (юридичні особи), основним 
видом економічної діяльності яких є оптова торгівля (відповідно до Класифікації видів економічної 
діяльності (КВЕД) - http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/kved.rar).  

Інформація формується по Україні в цілому та регіонах. 

Методологічні положення: 

 http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/65/metod_pol_opt_roz_torg.zip. 

Перегляд даних 

Перегляд даних не здійснюється.  
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