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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний збірник "Споживчий ринок Закарпатської області" 

пропонує статистичні показники, які характеризують цінові процеси на 

споживчому ринку Закарпатської області за 2008–2012рр. 

Збірник містить інформацію щодо індексів споживчих цін на товари 

та послуги у Закарпатській області, по країні та за регіонами. Крім того, 

наведені дані індексів номінальної та реальної заробітної плати, структури 

споживчих грошових витрат домогосподарств, структури обсягів послуг, 

реалізованих населенню, за видами економічної діяльності, індекси 

реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами, рівень 

сплати та заборгованість населення за житлово-комунальні послуги. 

 Крім того, наведено дані по Україні у цілому та міжрегіональні 

зіставлення. В окремому розділі наведені методологічні пояснення. 

Збірник ілюстрований графіками та діаграмами. 

Видання підготовлене відділом статистики цін Головного управління 

статистики у Закарпатській області на основі даних статистичних 

спостережень, які проводяться Державною службою статистики України, 

інформації Статкомітету СНД та Євростату. 
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Аналітичний огляд 
 

У цілому за 2012р. індекс споживчих цін порівняно з груднем 2011р. 
по області становив 98,8%, (у 2011р. – 103,0%). Зниження споживчих цін 
за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002р. За рівнем річної 
інфляції область посіла 2–6 місце серед регіонів України. 

Важливо зауважити, що у 2012р. зменшення споживчих цін 
генерувалося переважно на ринку продуктів харчування. На відміну від 
них, алкогольні напої, тютюнові вироби, послуги транспорту, освіти та 
закладів охорони здоров'я справили негативний внесок на загальну цінову 
тенденцію на споживчому ринку області. 

Дефляцію з від'ємним приростом індексу споживчих цін було 
зафіксовано у травні, липні, серпні та листопаді на рівні 0,1–0,7%. 
Основною причиною формування динаміки цін у зазначений період було 
зниження цін на продукти харчування. Незначний ріст цін на 0,1% 
зафіксовано у лютому та жовтні минулого року. Основними факторами, 
що впливали на прискорення цінової динаміки на споживчому ринку 
протягом лютого були продовольчі товари, у жовтні – алкогольні напої і 
тютюнові вироби, послуги транспорту та освіти. Протягом інших місяців 
минулого року показники індексу споживчих цін зафіксовані на рівні 
100,0%, завдяки адміністративним заходам вжитим Урядом по 
стримуванню інфляції. 

У 2012р. у порівнянні з груднем 2011р. індекс споживчих цін в 
Україні становив 99,8% при 104,6% – у 2011р. Починаючи з травня і 
протягом чотирьох місяців поспіль спостерігалася дефляція на рівні 
0,2–0,3%. У вересні відбулося відновлення інфляційної динаміки і темпи 
приросту цін з вересня по грудень, за виключенням листопада, коливалися 
в межах 0,1–0,2%. Незначний ріст індексу споживчих цін зафіксовано у 
першому кварталі. 

Щодо ситуації у регіонах країни, то слід зазначити, що інфляційні 
процеси відбулися лише у містах Києві і Севастополі та у Донецькій і 
Луганській областях, у всіх інших – спостерігалася дефляційна динаміка 
індексу споживчих цін. Найстабільніша цінова ситуація склалася у 
Автономній Республіці Крим (98,4%), Кіровоградській, Сумській, 
Чернівецькій, Чернігівській та Закарпатській областях (98,8%). Загалом 
слід зазначити, що у 23 регіонах держави величина індексу споживчих цін 
була нижчою ніж в середньому по Україні, а різниця між найвищим та 
найнижчим показником серед областей країни становила 3,2 в.п. 

Ріст цін в області у 2012р. порівняно з груднем попереднього року 
відмічено майже по всіх основних групах обстежуваних товарів та послуг. 
Так, із 12 груп товарів і послуг, які формують загальний індекс споживчих 
цін, тільки продукти харчування і безалкогольні напої та послуги 
відпочинку і культури опустилися нижче позначки 100,0%. 
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