
Оптовий товарооборот за 2018р. становив 11985,2 млн.грн. У порівнянні 

з 2017р. він зменшився на 5,1%.  

Оптовий продаж продовольчих товарів становив 2924,6 млн.грн (або 

24,4% від загального товарообороту), що на 4,3% менше, ніж торік. У структурі 

оптового товарообороту серед груп продовольчих товарів переважали м’ясо 

та м’ясні продукти, фрукти та овочі свіжі, продукти молочні, пиво. 

Оптовий продаж непродовольчих товарів становив 9060,6 млн.грн (або 

75,6% від загального товарообороту), що на 5,3% менше, ніж торік. Переважа-

ла торгівля газойлями (паливом дизельним), добривами, агрохімічною про-

дукцією, пшеницею, насінням гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику, де-

талями та приладдям для засобів автотранспортних, іншими будівельними ма-

теріалами. 

Оптовий продаж товарів вітчизняного виробництва становив 6962,0 млн.грн, 

або 58,1% від загального обсягу реалізації. Частка вітчизняних товарів в загаль-

ному обсязі продовольчої групи становила 96,8%, непродовольчої – 45,6% 

проти 88,9% та 51,9% відповідно рік тому.  

ОПТОВА ТОРГІВЛЯОПТОВА ТОРГІВЛЯ    

  2017 2018 

Оптовий товарооборот   12630306,7   11985209,7 

  у тому числі     

продовольчі товари 3056788,4 2924630,1 

непродовольчі товари 9573518,3 9060579,6 

Запаси товарів     

(на кінець року) 1910334,2 1919560,1 

  у тому числі     

продовольчі товари 319077,5 256301,3 

непродовольчі товари 1591256,7 1663258,8 

ООccновні показники роботи новні показники роботи   

підприємств оптової торгівліпідприємств оптової торгівлі    

(тис.грн)  
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Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного то-

варообороту підприємств–юридичних осіб та розрахункові дані щодо роздрібно-

го товарообороту фізичних осіб–підприємців, основним видом економічної дія-

льності яких є роздрібна торгівля) за 2018р. дорівнює 21738,8 млн.грн – 104,8% 

обсягу 2017р. 

Роздрібний товарооборот підприємств–юридичних осіб за 2018р. становив 

14720,8 млн.грн, що у порівняних цінах більше обсягу 2017р. на 6,8%. 

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯРОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ  

  Обсяги продажу  

товарів, тис.грн 

Індекси  

фізичного обсягу, % 
2017 2018 2017 2018 

Оборот роздрібної то-

ргівлі 
19109835,8 21738732,7 104,7 104,8 

Роздрібний товарообо-

рот торгової мережі 

підприємств 

12689134,0 14720811,2 104,6 106,8 

Оборот торгової мере-

жі фізичних осіб 
6420701,8 7017921,5 105,0 100,8 

Оборот роздрібної торгівлі підприємств Оборот роздрібної торгівлі підприємств   

Основні  показники Основні  показники   

роботи підприємств роздрібної торгівлі роботи підприємств роздрібної торгівлі   

  2017 2018 
Товарооборот торгової мережі, млн.грн 12689,1 14720,8 
   Продовольчі товари, млн.грн 4236,1 50081,6 
   Непродовольчі товари, млн.грн 8453,0 9639,3 
Індекси фізичного обсягу  товарообороту торгової мережі, 

у % 
        

   Усі товари 104,6 106,8 
     Продовольчі 105,7 108,0 
     Непродовольчі 104,0 106,2 
Запаси товарів у торговій мережі (на кінець звітного періо-

ду) 
        

   за продажними цінами, млн.грн 1352,5 1572,6 
   у днях товарообороту 41 41 



Товарна структура  Товарна структура    

роздрібного товарообороту в 2018 роціроздрібного товарообороту в 2018 році  
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Фінансові результати Фінансові результати   

до оподаткування підприємств торгівлі до оподаткування підприємств торгівлі   

за видами економічної діяльності за 2018 рікза видами економічної діяльності за 2018 рік
11

  

  

Фінансо-

вий ре-

зультат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загаль-

ної 

кількості 

підпри-

ємств 

 фінансо- 

вий 

результат 

у % до 

загаль-

ної 

кількості 

підпри-

ємств 

 фінансо- 

вий 

результат 

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і мото-

циклів 

383 154,3 78,3 543 187,5 21,7 160 033,2 

оптова та роздрібна 

торгівля  автотранс-

портними засобами 

та мотоциклами,   

їх ремонт 

22 657,3 73,4 35 566,6 26,6 12 909,3 

оптова торгівля, 

крім торгівлі авто-

транспортними за-

собами та мотоцик-

лами 

371 389,8 79,5 461 373,7 20,5 89 983,9 

роздрібна торгівля, 

крім торгівлі авто-

транспортними за-

собами та мотоцик-

лами 

–10 892,8 77,0 46 247,2 23,0 57 140,0 

_____________ 
1 Дані попередні. 

(тис.грн) 


