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.
Інформацію наведено за 2000, 2005, 2011–2014рр. 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. 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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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ
Оптовий товарооборот визначають як обсяг перепродажу (продажу
без перероблення) підприємствами, основним видом діяльності яких є
оптова торгівля, від свого імені нових або вживаних товарів (готових
виробів) на момент їх відпуску, придбаних за власний рахунок без будьяких змін (крім звичайних для торгівлі операцій: фасування, сортування
крупних партій товару, пакування, подрібнення партій, розподіл,
складання, перемішування тощо), роздрібним торговцям, підприємствам та
організаціям або іншим оптовикам (крім населення) для їх використання
або подальшого продажу як у межах України, так і на експорт. Оптовий
товарооборот ураховують без ПДВ і акцизу.
До обороту роздрібної торгів включено роздрібний товарооборот
підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, а також
розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів через торгову мережу, що
належить фізичним особам-підприємцям, та на ринках.
До
обороту ресторанного господарства включено роздрібний
товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із ресторанного
господарства, а також з 2005 року розрахункові обсяги продажу через
мережу ресторанного господарства, що належить фізичним особампідприємцям.
Роздрібний товарооборот підприємств визначають як оборот від
торговельної діяльності підприємств, тобто виручку від продажу
безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку, так і за
кредитними договорами, розрахунковими чеками установ банків,
банківськими платіжними картками тощо) через торгову мережу
(магазини, аптеки, автозаправні станції, кіоски, намети, лотки, інтернетмагазини та фірми поштового замовлення) підприємствами, включаючи
торгових посередників, а також виручку, одержану через касу підприємств
від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого
споживання.
Дані в грошовому вимірі наведено у фактичних цінах, індекси
фізичного обсягу товарообороту обчислено у порівнянних цінах.
Оборот ресторанного господарства включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з

ресторанного господарства, а також з 2005р. розрахункові обсяги продажу
через мережу ресторанного господарства, що належить фізичним особампідприємцям.
Торгова мережа (мережа роздрібної торгівлі) – сукупність об'єктів
(закладів) роздрібної торгівлі, розміщених на визначеній території (місто,
селище тощо). Поділяється на стаціонарну, напівстаціонару, торгівлю поза
магазинами (включаючи пересувну).
Мережа роздрібної торгівлі стаціонарна – це сукупність об'єктів
роздрібної торгівлі, що розміщені в капітальних будівлях, мають систему
спеціальних приміщень, оснащених торгово-технологічним устаткованням.
Стаціонарна мережа функціонує у вигляді об'єктів роздрібної торгівлі –
магазинів.

