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РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
В статті проведений аналіз сучасного стану та виявленні 

проблеми в розвитку внутрішньої торгівлі Херсонської області.  
 

Сучасний стан розвитку економіки України характеризується 

загальним спадом обсягів національного виробництва та кризовими явищами 

у всіх сферах економічної діяльності. Однією з найбільш кризово-стійких 

галузей національної економіки є внутрішня торгівля. 

Сферу товарного обігу започатковує оптова торгівля, яка виступає 

торговим посередником між виробниками товарів і роздрібною торгівлею, 

іншими виробниками і споживачам товарів. Найбільша питома вага в 

загальному обсязі товарообігу внутрішньої торгівлі припадає саме на оптову 

торгівлю. Основне місце в структурі оптового товарообороту підприємств 

Херсонської області продовжують займати непродовольчі товари (більш 

70%).Оптовий товарооборот складає 12630 млн.грн.  

В Україні переважно за рахунок вітчизняних виробників формується 

оптовий ринок кам’яного вугілля, виробів тютюнових, олій рослинних, цукру, 

м'яса та м'ясних продуктів, пива, зернових культур, чорних металів. В обсязі 

продажу продовольчих товарів області за 2017 р. 28,5 %, припадало від 

продажу тютюнових виробів, 9,4% - продаж напоїв алкогольних ,7,1% - продаж 

олій та жирів харчових ,6,7% - шоколаду та виробів кондитерських цукрових 

,48,3% - інші продукти. В обсязі продажу непродовольчих товарів області за 

2017 р. 13,5 % припадало від продажу палива, 7,7 %- продаж добрива, 

агрохімічної продукції, 7,3% - продаж будівельних матеріалів,  5,6 % - продаж 

насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику,  5,2 % - продаж пшениці.  



Завершальною фазою товарного обігу і невід’ємною складовою 

внутрішньої торгівлі є роздрібна торгівля, коли товар реалізується 

безпосередньо кінцевим споживачам для задоволення його потреб в обмін на 

гроші. Найвищі показники роздрібного товарообороту спостерігаються у м. 

Херсон, м. Нова Каховка, Білозерському районі та Генічеському.  

Найменший вклад в роздрібний товарооборот області внесли 

Високопільський, Нововоронцовський та Каланчацький райони.  Зменшення 

обсягу товарообороту відбулося по районах: Великолеритському, 

Горностаївському, Нововоронцовському, Високопільському,  

Голопристанському та ін.  Харчова промисловість Херсонської області 

входить в першу п’ятірку галузей по наповненню державного бюджету.  

Внутрішня торгівля – одна з провідних ланок  Херсонської області, яка 

орієнтована, перш за все, на внутрішній споживчий ринок для забезпечення 

населення різноманітними продуктами харчування в обсягах та асортименті, 

достатніх для формування правильного і збалансованого раціону харчування. 

Харчова промисловість Херсонської області входить в першу п’ятірку 

галузей по наповненню державного бюджету, посідає друге місце за 

обсягами виробництва продукції у структурі промислового виробництва 

області та спроможна забезпечити внутрішні потреби в продовольчих 

товарах, на які припадає понад 60% особистого споживання матеріальних 

благ населення. Більш 10 років на Херсонщині успішно працює українсько-

шведське підприємство «Чумак». 

Зробивши розрахунки по підприємству, можна стверджувати, що 

динаміка розвитку підприємства позитивна, з кожним роком спостерігається 

збільшення обсягів виробництва продукції. У 2017 році  на підприємстві ЗАТ 

«Чумак » спостерігається збільшення виручки від реалізації  продукції до 

1204,50 млн. грн. Прибуток за період дослідження збільшився на 66,61 

млн.,грн. та склав 377537 тис.,грн. Рентабельність виробництва у 2017 році - 

45,6%, рентабельність продажу – 31,34 %. Отже підприємство веде 

прибуткову діяльність. 



 


