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Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі 
за січень–червень 2017 року 

 
Оптовий товарооборот за І півріччя 2017р. становив 6119,3 млн.грн. У 

порівнянні із відповідним періодом 2016р. він збільшився на 1062,6 млн.грн.  
Оптовий продаж продовольчих товарів становив 1206,8 млн.грн або 19,7% від 

загального товарообороту, що на 183,4 млн.грн (на 17,9%) більше, ніж торік.  
У структурі оптового товарообороту серед груп продовольчих товарів 

переважали м’ясо та м’ясні продукти, пиво, продукти молочні, масло та сири, фрукти 
та овочі свіжі, шоколад та вироби кондитерські. 

Зростання продажу у натуральному виразі в порівнянні з І півріччям 2016р. 
відбулось по таких групах товарів, як олії рослинні – у 3,5 раза, цукор – у 2,6 раза, 
вироби борошняні – в 1,9 раза, рис – на 70%, прянощі та приправи – на 49,9%,  чай –  
на 36,7%, м’ясо та м’ясні продукти – на 25,4%, риба, ракоподібні та молюски – на 
22,6%, сіль харчова – на 12,8%.  

Одночас зменшилася реалізація борошна у 2,2 раза, кофе – на 45,9%, продуктів 
молочних, масла та сирів – на 22,8%, напоїв алкогольних дистильованих – на 4,7%, 
шоколаду та виробів кондитерських цукрових – на 3,3%. 

 
Оптовий продаж окремих продовольчих товарів 

 

 Тис.грн Питома вага,               
у % до підсумку 

Продовольчі товари – всього 1206786,9 100,0 

 з них    

м’ясо та м’ясні продукти 223932,5 18,6 

продукти молочні, масло та сири 144184,5 11,9 

олії рослинні 41864,5 3,5 

напої алкогольні дистильовані 51344,6 4,3 

пиво, крім відходів пивоваріння 208832,9 17,3 

води мінеральні та напої безалкогольні й соки 
фруктові та овочеві 

 
22979,1 

 
1,9 

хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби 14479,3 1,2 

шоколад та вироби кондитерські цукрові  75594,9 6,3 

прянощі та приправи, крім солі 14282,6 1,2 

риба, ракоподібні та молюски 15618,8 1,3 

фрукти та овочі, перероблені  37204,8 3,1 

фрукти та овочі свіжі  112450,8 9,3 
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Оптовий продаж непродовольчих товарів становив 4912,5 млн.грн або 80,3% 
від загального товарообороту, що на 879,3 млн.грн (на 21,8%) більше, ніж торік.  

Переважала торгівля побутовими електротоварами та електронною 
апаратурою, добривами, агрохімічною продукцією, газойлями (паливом дизельним),  
насінням гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику. 

У натуральному виразі в порівнянні з І півріччям 2016р. збільшилася реалізація 
по таких групах, як пропан і бутан скраплені  (у 15,5 раза), корми готові для тварин (у 
1,9 раза), цемент (на 58,5%), ячмінь (на 17,3%), добрива, агрохімічна продукція (на 
42,7%), ячмінь (на 17,3%), шини та камери гумові для транспортних засобів (на 4,2%). 

Значно скоротився продаж кукурудзи – у 7,5 раза, пшениці – у 2,4 раза, насіння 
гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику – на 10,6%, газойлів (палива дизельного) 
– на 3,4%. 

 
Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів 

 

 Тис.грн Питома вага,          
     у % до підсумку 

Непродовольчі товари – всього 4912545,3 100,0 

з них    

шини та камери гумові для транспортних засобів 41515,4 0,8 

деталі та приладдя для засобів автотранспортних 109230,3 2,2 

пшениця 141969,0 2,9 

насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, 
соняшнику 

 
275265,4 

 
5,6 

інша сільськогосподарська сировина та живі     

тварини 248328,2 5,1 

побутові електротовари та електронна   

апаратура побутового призначення 611533,1 12,4 

вироби з кераміки, скла, деревини, корка,   

плетені та ножові 55308,1 1,1 

машини і устаткування сільськогосподарське,   

для добувної промисловості та будівництва,   

текстильного, швейного та трикотажного    

виробництва 88072,5 1,8 

бензин моторний 71728,6 1,5 

газойлі (паливо дизельне) 439863,7 9,0 

цементи 136182,3 2,8 

інші будівельні матеріали 212849,0 4,3 

добрива, агрохімічна продукція 489527,0 10,0 

 
Оптовий продаж товарів вітчизняного виробництва становив 3353,0 млн.грн, 

або 54,8% від загального обсягу реалізації. Частка вітчизняних товарів в загальному 
обсязі продовольчої групи становила 84,6%, непродовольчої – 47,5% проти 82,6% та 
54% відповідно рік тому.  

 
 



  

Оптовий продаж товарів іншим підприємствам оптової торгівлі становив 
3589,4 млн.грн або 58,7% від загального обсягу реалізації. 

На 1 липня 2017р. підприємствами оптової торгівлі накопичено товарних 
запасів на суму 3323,0 млн.грн, з них товарів продовольчої групи – 258,1 млн.грн 
(7,8% до загального обсягу), товарів непродовольчої групи – 3064,9 млн.грн (92,2%). 

В наявності на складах оптових підприємств були значні залишки побутових 
електротоварів та електронної апаратури на 1444,4 млн.грн, інших будівельних 
матеріалів – на 272,0 млн.грн, іншої сільськогосподарської сировини та живих тварин 
– на 87,0 млн.грн, добрив, агрохімічної продукції – на 57,7 млн.грн, деталей та 
приладдя для транспортних засобів – на 54,1 млн.грн, газойлів (палива дизельного) – 
на 47,0 млн.грн, пива, крім відходів пивоваріння – на 43,6 млн.грн.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Географічне охоплення  

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 

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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