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ПЕРЕДМОВА 
Статистичний збірник «Роздрібна торгівля Київської області у 2017 році» 

містить статистичні дані по Київській області про продаж товарів населенню за усіма 
каналами реалізації; про обсяги роздрібного товарообороту підприємств (юридичних 
осіб), основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, товарну структуру 
роздрібного товарообороту, індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту; 
товарні запаси, наявність торгової мережі підприємств (юридичних осіб), основним 
видом діяльності яких є роздрібна торгівля.  

Інформація щодо загального роздрібного товарообороту підприємств та індексу 
фізичного обсягу роздрібного товарообороту підготовлена на підставі даних 
державного статистичного спостереження "Продаж і запаси товарів у торговій мережі" 
щодо юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, основним видом 
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля (відповідно до Класифікації видів 
економічної діяльності (КВЕД) 

Інформація  щодо наявності торгової мережі підготовлена на підставі даних 
державного статистичного спостереження "Наявність торгової мережі" щодо 
юридичних осіб, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі (відповідно до 
(КВЕД).   

 
Окремо наведено чисельність наявного населення Київської області по містах та 

районах області. 
Дані у грошовому виразі наведено у фактичних цінах. Індекси фізичного обсягу 

товарообороту обчислено у порівнянних цінах. 
 
Довідково:  

Із 2017 року змінено підходи щодо формування сукупності звітних одиниць 
державного статистичного спостереження «Продаж і запаси товарів у торговій 
мережі» (основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля). 

До 2016 року включно дані щодо роздрібного товарообороту, торгової мережі 
підприємств формувалися за даними підприємств (юридичних осіб), які здійснювали 
діяльність із роздрібної торгівлі (мали основний або другорядний зазначений вид 
економічної діяльності). Тому безпосереднє порівняння цих даних з аналогічними 
даними попередніх років є некоректним.  

Із 2017 року в статистичну практику впроваджено нову Методику розрахунку 
обороту роздрібної торгівлі з урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців (за 
даними щодо роздрібного товарообороту юридичних осіб-підприємців, основним видом 
економічної діяльності яких є  роздрібна тргівля). До 2016 року включно оборот 
роздрібної торгівлі розраховувався на основі даних щодо роздрібного товарообороту 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснювали діяльність із роздрібної 
торгівлі (мали основний або другорядний зазначений вид економічної діяльності). 
Безпосереднє порівняння даних за 2017 рік з аналогічними даними попередніх років є 
некоректним.  
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1. ОБОРОТ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

1.1. Оборот роздрібної торгівлі у 2005-2017 роках 
(млн.грн) 

 2005 2010 2015 2016 2017 
У % до попереднього року 

2005 2010 2015 2016 2017 

Оборот 
роздрібної 
торгівлі1,2 5292,9 20558,6 55042,1 61998,2 54971,4 115,6 109,4 90,6 104,8 107,1 

у тому числі 
роздрібний 
товарооборот 
підприємств3 2793,5 11736,3 31737,8 37060,0 41771,5 116,7 108,7 90,9 108,6 107,2 

 

1 З урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців. 
2 До 2016 року включно оборот роздрібної торгівлі розраховувався на основі даних щодо роздрібного 
товарообороту юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснювали діяльність із роздрібної 
торгівлі (мали основний або другорядний зазначений вид економічної діяльності). Безпосереднє 
порівняння даних за 2017 рік з аналогічними даними попередніх років є некоректним.  
3 Тут і надалі дані за 2005–2016 роки наведено по підприємствах (юридичних особах), що 
здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі (мали основний або другорядний зазначений вид 
економічної діяльності. Дані за 2017 рік наведено по підприємств (юридичних особах), основним видом 
діяльності яких є роздрібна торгівля. Безпосереднє порівняння даних за 2017 рік з аналогічними даними 
попередніх років є некоректним.  
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2.4. Співвідношеня продовольчих і непродовольчих товарів 
у роздрібному товарообороті підприємств1 
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