Методологічні пояснення
Внутрішня торгівля включає оптову та роздрібну торгівлю. Відповідно до
Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) така діяльність класифікується в
секції "G".
Відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів
економічної діяльності (КВЕД-2010), затверджених наказом Держкомстату від 23.12.2011
№ 396, критерієм віднесення торгівлі до оптової або роздрібної виступає
переважаючий тип покупця (споживача) і характер використання товару:
- у оптовій торгівлі – це перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних
товарів іншим суб'єктам господарювання для використання у виробничій діяльності
або для подальшого перепродажу;
- у роздрібній торгівлі – це перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних
товарів для особистого споживання або домашнього користування переважно
населенням.
Оптовий товарооборот – вартість проданих підприємствами (юридичними
особами), основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля, товарів
(продукції) як у межах України, так і на експорт, що зазначена в оформлених як підстава
для розрахунків з покупцями документах, за винятком податку на додану вартість.
Оборот роздрібної торгівлі – це узагальнений показник, який включає дані щодо
роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців),
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. Показник
розраховується згідно з Методикою розрахунку обороту роздрібної торгівлі з урахуванням
діяльності фізичних осіб-підприємців, затвердженою наказом Держстату від 04.04.2016 №
53, починаючи з січня 2017 року.
Роздрібний товарооборот – це частина обороту підприємств за видом економічної
діяльності роздрібна торгівля, який включає дохід від перепродажу переважно населенню
нових або уживаних товарів (за готівку, банківські платіжні картки тощо) як у магазинах,
так і поза магазинами, з урахуванням податку на додану вартість.
Товарна група – сукупність товарів, що об'єднані за ознакою однорідності
сировини і матеріалу, призначення, способу виробництва тощо. Переліки товарних груп
(товарна структура) для збору, обробки та публікації статистичної інформації щодо
роздрібної та оптової торгівлі юридичних осіб сформовані відповідно до Статистичної
класифікації продукції (СКП), яка гармонізована з Класифікацією продукції за видами
економічної діяльності Європейського Союзу (СРА, ver. 2.1).
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі або роздрібного
товарообороту розраховується на підставі Методичних рекомендацій розрахунків індексів
фізичного обсягу роздрібного товарообороту, затверджених наказом Держкомстату від
06.11.2000 № 353, як відношення обсягу обороту роздрібної торгівлі або роздрібного
товарообороту за звітний період звітного року до обсягу відповідного періоду
попереднього року, перерахованого в порівнянних цінах з використанням індексу
споживчих цін на товари.
Біржа – установа (організація), де регулярно функціонує оптовий ринок і
здійснюється купівля-продаж товарів, цінних паперів на основі співвідношення попиту і
пропозиції. За рівнем спеціалізації біржі класифікуються як універсальні, товарні та товарносировинні, агропромислові, фондові та інші біржі.
Товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які
здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні
біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення,
упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.
Угоди вважаються біржовими, якщо вони укладені на товари та інші цінності, які
допущені до обігу на біржі, між членами біржі або їх представниками в порядку,
встановленому правилами торгів. Угода визнається укладеною і підлягає первинному
обліку на момент реєстрації на біржі у встановленому порядку. Облік щодо діяльності
товарних бірж здійснювався за всіма видами угод, а саме – угодами з реальним товаром та
іншими цінностями та ф’ючерсними угодами (угодами на строк).
Статистичні дані щодо наявності мережі ресторанного господарства
не
збираються та не опрацьовуються органами державної статистики починаючи з 2014 року,
щодо обороту ресторанного господарства – з 2015 року, щодо наявності ринків з
продажу споживчих товарів – з 2016 року, щодо діяльності бірж – з 2015 року.

