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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний збірник "Роздрібна торгівля Закарпатської області" 

підготовлено на основі узагальнених даних державної статистичної 

звітності в галузі внутрішньої торгівлі щодо обсягів роздрібного 

товарообороту, структури продажу товарів, наявність та спеціалізацію 

торгової мережі та мережі ресторанного господарства. 

Інформацію наведено за 2000, 2005, 2009–2012рр. Для кращого 

сприйняття матеріал згруповано у два основні розділи. На початку 

кожного розділу вміщено аналітичний огляд, який доповнено графіками та 

діаграмами. Переважну більшість показників наведено в розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Включено дані про обсяг оптового товарообороту підприємств в 

розрізі районів та міст області. 

Статистичний збірник містить інформацію по окремих показниках 

роздрібної торгівлі країни в цілому та областей Західного регіону. 

Використано інформацію про діяльність торгових підприємств споживчої 

кооперації області. 

У кінці видання вміщено методологічні пояснення термінів. 

Видання підготовлено на замовлення споживачів на платній основі. 

Мета збірника – довести до спеціалістів, фахівців, студентів та широкого 

кола читачів статистичну інформацію про стан роздрібної торгівлі області.
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ДЛЯ НОТАТОК 
 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ 

 
Оборот роздрібної торгівлі включає роздрібний товарооборот 

підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної 
торгівлі, а також розрахункові обсяги продажу товарів на ринках та 
фізичними особами – підприємцями. 

Оборот ресторанного господарства включає роздрібний 
товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з 
ресторанного господарства, а також з 2005р. розрахункові обсяги продажу 
фізичними особами – підприємцями. 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) – це 
виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів (як за 
готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні 
картки) через організований споживчий ринок, тобто спеціально 
організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, 
автозаправні станції, розвізну і розносну мережу) і мережу ресторанного 
господарства (їдальні, кафе, ресторани тощо) усіма діючими 
підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності 
і господарювання, включаючи торгових посередників, а також виручка, 
одержана через касу неторгових підприємств. 

Товарооборот ресторанного господарства складається з обороту по 
реалізації продукції власного виробництва та обороту по роздрібному 
продажу купованих товарів. 

Торгова мережа (мережа роздрібної торгівлі) – сукупність об'єктів 
(закладів) роздрібної торгівлі, розміщених на визначеній території (місто, 
селище тощо). Поділяється на стаціонарну, напівстаціонарну, торгівлю 
поза магазинами (включаючи пересувну). 

Мережа ресторанного господарства – сукупність об'єктів (закладів) 
ресторанного господарства, розміщених на визначеній території (місто, 
селище тощо). За типами поділяється на ресторани, кафе, закусочні, 
буфети (кіоски), бари, їдальні та заклади з постачання готової їжі. 

Організований ринок – суб'єкт господарювання, створений на 
відведеній за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу 
місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в 
установленому порядку, функціональними обов'язками якого є надання 
послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі 
купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і 
пропозицій. 
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