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Прес-реліз 
 
Подальше пожвавлення на ринку побутової 
техніки та електроніки України 

Результати «GfK TEMAX® Україна» за третій квартал 2016 
року 
 

Київ, 11 листопада 2016 року – Ринок побутової техніки та 

електроніки в Україні у третьому кварталі 2016 року склав 15 млрд 

грн, що забезпечило зростання на 31% відносно третього 

кварталу 2015 року. Майже всі сектори продемонстрували 

позитивну динаміку продажів, за винятком сектору «Фото», який 

скоротився на 8,9%. Найкращими показниками відзначились 

сектори телекомунікаційного обладнання, великої побутової 

техніки та побутової електроніки, збільшивши надходження від 

продажів на 43,4%, 34,4% та 33,2% відповідно. 

Україна: побутова техніка та електроніка – обсяг продажів 
за категоріями* 

 
Q4 

2015 
Q1 

2016 
Q2 

2016 
Q3 

2016 
Q3 16 
/Q3 15 

 
M.UAH M.UAH M.UAH M.UAH +/-% 

Побутова електроніка (CE) 2 309 1 519 1 258 1 665 33,2 

Фото (PH) 184 145 138 143 -8,9 

Велика побутова техніка 
(MDA) 3 091 2 115 2 426 3 439 34,4 

Мала побутова техніка (SDA) 1 460 1 147 965 1 247 20,3 

Інформаційні технології (IT) 3 882 3 048 2 483 3 473 19,2 

Телекомунікаційне 
обладнання (TC) 4 366 3 752 3 653 4 846 43,4 

Офісна техніка (OE) 254 188 162 222 20,6 

 
     

GfK TEMAX® Україна 15 547 11 915 11 086 15 035 31% 

*без урахування тимчасово окупованих та непідконтрольних територій  

Джерело: GfK Ukraine  

Побутова електроніка 

Ринок побутової електроніки в Україні виріс на 33,2 % у третьому 

кварталі 2016 року проти аналогічного періоду минулого року. Обсяг 

ринку становив 1,66 млрд грн. 

Найбільша продуктова група - панельні телевізори - зросла на 38,4% 

та залишилася драйвером в секторі. 

11 листопада 2016 року 
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Спостерігається зрушення споживчого попиту на користь телевізорів з 

меншими екранами, але з більш просунутою технологією, в тому числі 

ультрависокою роздільною здатністю (UHD) та Smart TV. 

 
Фото 

У третьому кварталі 2016 року обсяг продажів фотокамер скоротився 

на 8,9% у порівнянні з аналогічним кварталом попереднього року та 

склав 143 млн грн. 

Негативна динаміка була особливо помітною в продажах компактних 

камер. 

 

Велика побутова техніка 

Ринок великої побутової техніки в третьому кварталі становив 3,4 млрд 

грн, що більше ніж минулоріч на 34,4%. 

Двозначним зростанням відзначилась найбільша продуктова група 

сектору – холодильники, які зросли на 35,8%. 

Пральні машини з найвищим класом енергоефективності (А+++) 

продовжують демонструвати позитивну динаміку в третьому кварталі 

2016 року. 

 
Мала побутова техніка  

У третьому кварталі 2016 року ринок малої побутової техніки збільшив 

надходження від продажів на 20,3% у порівнянні з аналогічним 

періодом 2015 року та склав 1,2 млрд грн. 

Найкращими показниками відзначились категорії догляду за волоссям, 

кавоварки та кавові машини. Пилососи як найбільша продуктова група 

сектору зросли на 30%. 

Продажі мультиварок продовжують скорочуватися, хоча останні 

показники свідчать про помірне покращення. 

 
Інформаційні технології  

Ринок інформаційних технологій збільшився на 19,2% та сягнув 

позначки 3,47 млрд грн порівняно до третього кварталу 2015 року.  

Ключові групи сектору - ноутбуки, стаціонарні комп’ютери та монітори - 

зросли на 25,7%, 58,2% і 28,3% відповідно. 

Позитивні тенденції спостерігались в рамках всіх ІТ-категорій, за 

винятком електронних книг та планшетів. Останні зменшились на 6,4% 

через вплив смартфонів з великими екранами. 

 

Телекомунікаційне обладнання  

Обсяг ринку телекомунікаційного обладнання склав 4,8 млрд грн, що 
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на 43,4% більше, ніж в третьому кварталі минулого року. 

Така динаміка є результатом впливу відновленого попиту на 

смартфони – приріст до 50,7% у порівнянні з аналогічним періодом 

2015 року. 

Фітнес-трекери та смарт-годинники стають найбільш популярною 

групою в секторі, збільшивши продажі на 287,3%. 

Реалізація фаблетів скоротилась на 14,7% відносно минулорічного 

періоду. 

 

Офісна техніка  

У третьому кварталі 2016 року ринок офісної техніки виріс на 20,6%. 

Основним фактором пожвавлення стало зростання продажів 

багатофункціональних пристроїв на 24,1%. Продажі інших категорій 

залишилися стабільними. 
 

Найновіші звіти GfK TEMAX® для 41 країни світу вже доступні; ви 

можете переглянути повні звіти і таблиці даних за посиланням 

http://temax.gfk.com/reports/ 

 

Для редакторів 

GfK TEMAX® відстежує продажі технічних споживчих товарів у 41 

країні світу. Дані засновані на GfK retail panel, що включає, відповідно, 

дані понад 425 тисяч роздрібних торгових точок у всьому світі. GfK 

постійно працює, щоб забезпечити панель максимально точними 

даними, наскільки це можливо. 

Про GfK 

GfK є надійним джерелом достовірної інформації про ринки та 

споживачів, що допомагає клієнтам приймати розумні рішення. Понад 

13 тисяч експертів з маркетингових досліджень поєднують власну 

пристрасть до роботи та багаторічний досвід GfK у сфері аналітики. 

Завдяки цьому GfK вдало поєднує розуміння глобальних ринків із 

знанням про локальні особливості понад 100 країн світу. 

Використовуючи новітні технології та аналітичні методи, GfK 

перетворює великі масиви даних на розумні рішення та тим самим 

допомагає своїм клієнтам підвищувати конкурентоздатність та 

покращувати досвід та вибір споживачів 

Для отримання більш детальної інформації просимо відвідати наш 

веб-сайт http://www.gfk.com/uk-ua/ або стежити за новинами на: 

https://twitter.com/GfK_UA. 

Контактні особи:  

Андрій Осадчий, тел.: +380 44 230-0260, Andriy.Osadchyy@gfk.com 

Марія Губаренко, тел.: +380 44 230-0260, pr.ukraine@gfk.com 

http://temax.gfk.com/reports/
http://www.gfk.com/uk-ua/
https://twitter.com/GfK_UA
mailto:Andriy.Osadchyy@gfk.com

