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 Оптовий товарооборот за 2020р. становив 

11338,1 млн.грн. У порівнянні з 2019р. він знизився на 

10,1%.  

 Оптовий продаж продовольчих товарів 

становив 2742,7 млн.грн (або 24,2% від загального 

товарообороту), що на 7,2% менше, ніж торік.  

 У структурі оптового товарообороту 

продовольчих товарів переважав продаж м’яса та м’ясних 

продуктів; продуктів молочних, масла та сирів; пива, крім 

відходів пивоваріння; шоколаду та виробів кондитерських 

цукрових. 

(тис.грн)  

 Оптовий продаж непродовольчих товарів 

становив 8595,4 млн.грн (або 75,8% від загального 

товарообороту), що на 11% менше, ніж торік.  

Переважала торгівля паливом дизельним; пшеницею; 

кукурудзою; насінням гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, 

соняшнику. 

Оптовий продаж товарів виробництва України становив 

5953,2 млн.грн, або 52,5% від загального обсягу реалізації. 

Частка вітчизняних товарів в загальному обсязі 

продовольчої групи становила 92,9%, непродовольчої – 

39,6% проти 91,2% та 35,9% відповідно рік тому.  

 

  2019 2020 

Оптовий товарооборот 12611356,6 11338118,5 

у тому числі 

продовольчі товари 2954489,6 2742669,4 

непродовольчі товари 9656867,1 8595449,1 

  

Запаси товарів (на кінець року) 2375493,0 2974877,1 

у тому числі 

продовольчі товари 342647,0 264530,3 

непродовольчі товари 2032846,0 2710346,8 
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 Оборот роздрібної торгівлі (до якого 

включено дані щодо роздрібного товарообороту 

підприємств–юридичних осіб та розрахункові дані щодо 

роздрібного товарообороту фізичних осіб–підприємців, 

основним видом економічної діяльності яких є роздрібна 

торгівля) за 2020р. дорівнює 25388,6 млн.грн – 105,3% 

обсягу 2019р. 

 Обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств (юридичних осіб), основним видом 

економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2020 

році був на 5,7% більше рівня 2019 року і становив 

17703,3 млн.грн.  

 Роздрібний продаж продовольчих товарів 

становив 6732,2 млн.грн, що на 11,6% більше, ніж у 2019 

році. Обсяг продажу непродовольчих товарів за цей період 

збільшився на 2,5% і становив 10971,1 млн.грн.  

 

  

  

Обсяги продажу товарів, тис.грн. Індекси фізичного обсягу, % 

2019 2020 2019 2020 

Оборот роздрібної торгівлі  23690933,6 25388563,8 102,3 105,3 

Роздрібний товарооборот торгової мережі 

підприємств 16436503,6 17703279,4 104,6 105,7 

Оборот торгової мережі фізичних осіб 7254430,0 7685284,4 102,3 104,3 



  2019 2020 

Товарооборот торгової 

мержі, млн.грн. 
16436,5 17703,3 

продовольчі товари 5782,6 6732,2 

непродовольчі товари 10653,9 10971,1 

Індекси фізичного обсягу 

роздрібного  

товарообороту, % 

Усі товари 104,6 105,7 

продовольчі товари 103,3 111,6 

непродовольчі товари 105,4 102,5 

Запаси товарів у торговій 

мережі 

(на кінеці звітного 

періоду), млн.грн. 

1822,7 2001,8 

у днях товарообороту 44 41 
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