
Діяльність підприємств торгівлі – до Дня працівника торгівлі 
 

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, майже 
половина суб’єктів господарювання області здійснюють діяльність у сфері 
торгівлі, з яких понад 90% складають фізичні особи-підприємці. 

Серед підприємств-юридичних осіб області майже  для чверті торгівля є 
основним видом економічної діяльності, з яких майже 60% підприємств 
торгівлі займаються оптовою торгівлею, майже 30% – роздрібною торгівлею 
та більше 10% здійснюють діяльність з оптової та роздрібної торгівлі 
автотранспортними засобами та мотоциклами та їх ремонту. В оптовій торгівлі 
12,5% підприємств займаються торгівлею продуктами харчування, напоями  та 
тютюновими виробами, 11,9% – торгівлею товарами господарського 
призначення, 9,7% – торгівлею сільськогосподарською сировиною та живими 
тваринами, проте найбільше – іншими видами оптової торгівлі (29,9% 
спеціалізованої та 17,9% неспеціалізованої торгівлі). В роздрібній торгівлі  
більш як 60% підприємств здійснюють торгівлю в неспеціалізованих  
магазинах, 3,8% займаються торгівлею продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, 8,9% – роздрібною 
торгівлею паливом. 

В торгівлі зайнято майже 30% усіх зайнятих на суб’єктах господарювання 
області, з них майже 80,0% – зайняті у фізичних осіб-підприємців, решта  (більш 
як 17 тис. осіб) зайняті на підприємствах торгівлі, з них половина – на 
підприємствах оптової торгівлі, майже 7 тис. осіб – на підприємствах 
роздрібної торгівлі та майже 2 тис. осіб – на підприємствах оптової та 
роздрібної торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонту. 

Більше 60% зайнятих на підприємствах торгівлі працюють в малому 
бізнесі. 

У структурі обсягу реалізації суб’єктів господарювання торгівлі понад 
70% складає обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств 
торгівлі та менше 30% – фізичних осіб-підприємців. У 2019р. підприємствами 
торгівлі реалізовано продукції (товарів, послуг) на 44,5 млрд.грн, що на 17,4% 
більше попереднього року. Частка малих підприємств складає 42,7% обсягу  
реалізації підприємств торгівлі (по області по підприємствах усіх видів 
діяльності – 26,2%). 

 
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 

Головне управління статистики у Вінницькій області.  
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