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ПЕРЕДМОВА 

 
 

Статистичний збірник "Рівень цін на споживчі товари та послуги по 

області" пропонує статистичні показники, які характеризують цінові 

процеси на споживчому ринку Закарпатської області за 2010–2014рр. 

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. 

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. 
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Аналітичний огляд 
 

Важливим індикатором стану економіки та рівня життя населення є 
інфляційні (дефляційні) процеси на споживчому ринку. Показником, який 
дає можливість об'єктивно оцінити зміни цін (тарифів) на ньому, є індекс 
споживчих цін. 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) є показником, який характеризує рівень 
інфляції і використовується для вирішення багатьох питань державної 
політики, аналізу і прогнозу цінових процесів в економіці, перегляду 
розмірів грошових доходів населення, рішення правових спорів, 
перерахунку показників системи національних рахунків у постійні ціни, 
забезпечує можливість проведення міжнародних зіставлень. 

За січень–грудень 2014р. по відношенню до грудня 2013р. величина 
індексу споживчих цін по області становила 125,7%, по країні – 124,9%. 
 

Індекси споживчих цін (інфляції) по області у січні-грудні 
 

(до грудня попереднього року; відсотків) 
99,7

98,7

107,5

97,3

99,2

100,6

101,2

99,6

100,3

99,4

102,4

101,2

100,5

125,7

123,9

124,4

132,9

126,8

126,7

129,5

146,8

102,5

125,6

99,0

113,7

129,3

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Індекс споживчих цін

Продукти харчування та безалкогольні напої

Алкогольні напої, тютюнові вироби

Одяг та взуття

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та
поточне утримання житла

Охорона здоров'я

Транспорт

Зв'язок

Відпочинок і культура

Освіта

Ресторани та готелі

Різні товари та послуги

2013 2014

 
 



 
 

 Рівень цін на споживчі товари та послуги по області
Головне управління статистики у Закарпатській області

 

Порівняння індексів споживчих цін на окремі продукти харчування 
у січні–грудні 2014р.: 
 

(до грудня попереднього року; відсотків) 
 По країні По області 

  

Продукти харчування 124,5 124,0
Хліб 126,4 123,4
Макаронні вироби 125,9 128,6
Борошно пшеничне 136,2 134,7
Крупи манні 132,7 124,9
Крупи гречані 218,2 199,6
Пластівці вівсяні 119,0 122,3
Крупи перлові, ячні 120,8 124,0
Пшоно 123,3 132,0
Рис 176,9 194,7
Яловичина 128,7 125,1
Свинина 128,3 126,8
Птиця 142,3 135,6
Ковбаси варені першого ґатунку 125,8 126,9
Риба морожена 140,5 149,8
Молоко 113,7 114,8
Сир і м'який сир (творог) 112,4 115,1
Яйця 135,4 139,7
Масло вершкове 108,3 112,2
Олія соняшникова 127,4 124,2
Цукор 122,6 130,3
Фрукти 155,8 145,9
Овочі 89,5 85,6
Яблука 129,7 105,8
 

За січень–грудень 2014р. порівняно з груднем 2013р. індекс 
споживчих цін на продукти харчування склав 124,0%. За зазначений період 
подешевшали на 14,4% овочі. 

Водночас, алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 
24,4%, у т.ч. тютюнові вироби – на 22,6%, алкогольні напої – на 26,8%. 

За зазначений період на споживчому ринку одягу та взуття 
спостерігалося зростання цін, а саме одяг подорожчав на 30,9%, взуття – на 
36,8%. 

Серед тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види 
палива зафіксовано подорожчання природного газу на 62,8%, 
водопостачання – на 34,0%, водовідведення – на 28,2%, утримання та 
ремонту житла – на 28,6%, електроенергії – на 11,3%. 

Ціни у сфері охорони здоров'я за січень–грудень 2014р. порівняно з 
груднем 2013р. зросли на 29,5%, у першу чергу через подорожчання 
фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 42,0%. 
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Зростання цін на транспорт на 46,8% зумовлено подорожчанням 
транспортних засобів на 91,8%, палива та мастил – на 60,3%, транспортних 
послуг – на 22,0%.  

Ціни на послуги відпочинку та культури за січень–грудень 2014р. по 
відношенню до грудня 2013р. зросли на 25,6%, за рахунок подорожчання 
аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації, а 
також газет, книжок та канцелярських товарів. 

Крім того, вартість послуг ресторанів та готелів зросла на 13,7%. 
Серед областей Карпатського економічного району найвищий індекс 

інфляції за січень–грудень 2014р., у порівнянні з груднем 2013р., 
зафіксовано у Львівській – 126,7%, найнижчий (123,5%) – у Чернівецькій 
областях. 

Порівняння індексів споживчих цін по областях Карпатського 
економічного району та країні в цілому наведено у таблиці: 
 

(до грудня попереднього року; відсотків) 
 2013 2014 

 

Україна 100,5 124,9

Закарпатська 99,7 125,7

Івано-Франківська 100,0 125,0

Львівська 100,2 126,7

Чернівецька 99,9 123,5
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ 

 
Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміни у часі загального 

рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого 
(власного) споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого 
набору споживчих товарів та послуг постійної якості з постійними 
характеристиками у поточному періоді порівняно з базисним. 

ІСЦ дозволяє відслідковувати та визначати тенденції інфляційних 
процесів в економіці області та країні в цілому. Індекси споживчих цін 
обраховуються на основі даних вибіркового статистичного спостереження 
за зміною цін на підприємствах торгівлі та сфери послуг усіх форм 
власності та ринках. Споживчий набір, на основі якого розраховуються 
індекси споживчих і роздрібних цін, визначається централізовано 
Держкомстатом України і з січня 2007р. охоплює 263 товари-представники 
і 42 види послуг-представників. До його складу, в першу чергу, входять 
найбільш представницькі та найважливіші для споживання 
домогосподарств товари та послуги. Спостереження за динамікою цін 
проводиться тільки на нові товари, як вітчизняного, так і закордонного 
виробництва, крім "елітних" товарів, ювелірні вироби з діамантами, дорогі 
марки імпортних автомобілів, меблі, горілчані вироби тощо. 

Методологія розрахунку індексу споживчих цін в Україні заснована 
на засадах, визначених на Чотирнадцятій міжнародній конференції 
статистиків праці у 1987р. у "Резолюції з питань індексів споживчих цін" і 
є загальноприйнятою в світі. 

На початку розрахунку індексу визначаються короткотермінові 
(індивідуальні) індекси цін на кожний товар-представник (послугу). 
Індивідуальні індекси агрегуються в товарні групи. Базою зважування є 
розрахункова структура споживчих витрат домогосподарств. 

Для розрахунку ІСЦ використовується модифікована формула 
Ласпейреса, яка порівнює вартість споживчого набору у поточному періоді 
з вартістю цього ж набору у базисному періоді. Ця формула є більш 
універсальною порівняно зі стандартною формулою Ласпейреса, оскільки 
в ній використовується безперервний ланцюг розрахунків. Індекс цін за 
квартал, період з початку року тощо визначається «ланцюговим» методом. 

Статистичне спостереження за змінами споживчих цін і тарифів 
проводиться на вибірковій основі. Побудова ІСЦ складається з таких 
основних етапів: 
– формування споживчого набору товарів (послуг)-представників; 
– відбір територій; 
– відбір базових підприємств; 
– визначення порядку збору інформації про ціни і тарифи; 
– формування вагової структури; 
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– розрахунок середніх цін (тарифів) та індивідуальних індексів цін 
(тарифів) на товари (послуги); 

– розрахунок індексу споживчих цін, 
Розрахунок ІСЦ проводиться на основі даних щодо змін цін 

(тарифів), одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін (тарифів) на 
споживчому ринку, та даних про структуру фактичних споживчих 
грошових витрат домогосподарств – основного джерела інформації для 
формування вагової структури. 

Відбір товарів та послуг-представників проводиться таким чином, 
щоб індекс відображав динаміку цін значно більшого числа товарів та 
послуг, які купують домогосподарства, оскільки з багатьма близькими 
видами товарів та послуг відбуваються схожі цінові зміни. До споживчого 
набору включаються товари і послуги незалежно від того, регулюються 
(встановлюються) ціни (тарифи) на них, чи носять вільний (ринковий) 
характер, а також окремі товари і послуги, які відносяться до 
непершочергових потреб (легкові автомобілі, ювелірні вироби з золота, 
тощо). Товари та послуги, що є малоприйнятними з моральної або 
соціальної точки зору, але користуються значним попитом у населення, 
також включаються до набору, оскільки вони складають суттєві статті 
витрат домогосподарств (наприклад, алкогольні напої, тютюнові вироби). 

Дані про ціни (тарифи), отримані шляхом щомісячної їх реєстрації, є 
первинною базою для розрахунку індексу споживчих цін. Вони 
збираються рівномірно протягом періоду реєстрації з метою отримання 
повної інформації щодо цінових коливань, які відбулися за цей проміжок 
часу. При цьому ціна одного й того самого конкретного товару (послуги) у 
звітному місяці на одному й тому ж підприємстві торгівлі, сфери послуг та 
ринку реєструється у ті ж числа, що і у попередньому місяці. 

Реєстрації підлягає фактична ціна конкретного товару (послуги), що 
реалізується на споживчому ринку з урахуванням податків, які сплачує 
населення (ПДВ, акциз та інші непрямі податки). 

На основі зареєстрованих цін визначаються середні ціни та 
індивідуальні індекси на кожний товар (послугу)-представник у кожній 
адміністративно-територіальній одиниці та регіонах за поточний та 
попередній місяці, які є базою для розрахунку індексів споживчих цін по 
регіонах і країні у цілому. 
 

Базисний період індексу – період часу, для якого значення індексу 
приймається за 1,0 або 100%. 

Базове підприємство – підприємства торгівлі, сфери послуг, ринки, 
де здійснюється реєстрація цін (тарифів) на споживчі товари (послуги). 

Вагова структура (вагові коефіцієнти) – частка споживчих витрат 
на купівлю товарів (послуг)-представників, яка визначена на основі 
фактичних споживчих грошових витрат домогосподарств. 

Вибірка – група чи частина одиниць досліджуваної сукупності, які 
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відібрали, вважаючи, що вона буде репрезентативною (представницькою) 
для всієї цієї сукупності. 

Вид товару, його властивості – повна, докладна характеристика 
товарів (послуг), що відібрані для спостереження. 

Група товарів (послуг) – сукупність товарів (послуг)-представників, 
які об'єднані за споживчим призначенням та походженням. 

Груповий індекс – індекс для групи товарів (послуг), який є 
середньозваженим індивідуальних індексів товарів (послуг)-представників. 

Дефляція – вилучення з обігу надлишкової грошової маси, 
випущеної у період інфляції, що супроводжується загальним зниженням 
цін на товари і послуги. 

Домогосподарство – сукупність осіб, які спільно проживають в 
одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім 
необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або 
частково об'єднують та витрачають кошти, Домогосподарство може 
складатися з однієї особи. 

Економічний район – угруповання регіонів, запропоноване Радою 
по вивченню продуктивних сил у рамках програми "Україна 2010". 

Зважування – метод індексних розрахунків для одержання зведених 
показників з індивідуальних елементів, кожному з яких надається 
визначене значення, або вага, у загальній їх сукупності. 

Індекс цін – відносний показник, виражений у коефіцієнтах або 
відсотках, що характеризує зміну цін у часі (індекс динаміки) або у 
просторі (територіальний індекс). 

Індивідуальний індекс – індекс, отриманий на основі середніх цін 
товару (послуги)-представника  у звітному та попередньому місяцях. 

Інфляція – знецінювання грошей і безготівкових коштів, що 
супроводжується ростом цін на товари і послуги. 

Міські поселення – міста Київ, Сімферополь, Севастополь, обласні 
центри, райцентри та інші міста. 

Порівнянна ціна (тариф) – ціна (тариф) на товар (послугу) з 
конкретними споживчими властивостями, зареєстрована в звітному і 
попередньому місяцях в одному і тому ж базовому підприємстві. 

Поточна (звітна) ціна – ціна в означений період часу в базовому 
підприємстві на момент її реєстрації. 

Реєстрація цін – метод збору інформації щодо цін (тарифів) на 
товари (послуги), що включені до споживчого набору, на відібраній 
сукупності базових підприємств шляхом їх відвідування. 

Реальна заробітна плата – характеризує кількість товарів та послуг, 
що можна придбати на номінальну заробітну плату. 

Середня ціна по регіону – середньозважена ціна, розрахована на 
основі середніх цін на товар (послугу)-представник, зареєстрованих в 
міських поселеннях. 
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Середня ціна (тариф) товару (послуги)-представника – середній 
рівень ціни розрахований на базі зареєстрованих цін (тарифів) на конкретні 
товари (послуги) в базових підприємствах. 

Споживча ціна (тариф) – фактична ціна (тариф) на товар (послугу), 
реалізовані у вільному продажу в базових підприємствах з урахуванням 
ПДВ, акцизу та інших непрямих податків. 

Споживчі грошові витрати домогосподарств – грошові витрати 
домогосподарств на купівлю продуктів харчування, алкогольних та 
тютюнових виробів, товарів та послуг (одягу та взуття, оплату житла, води, 
газу, електроенергії та інших видів палива; меблів, предметів домашнього 
вжитку, побутової техніки та товарів для щоденного обслуговування 
житла; витрати на охорону здоров'я, транспорт, зв'язок, відпочинок та 
культуру, освіту тощо). 

Споживчі товари (послуги) – товари (послуги), що використовуються 
населенням, для особистого або загальносімейного споживання. 

Споживчий набір товарів (послуг)-представників (набір) – 
єдиний для всіх регіонів країни репрезентативно відібраний перелік 
товарів та послуг, що найчастіше споживаються населенням. 

Споживання – це процес, при якому товари або послуги 
використовуються споживачами для задоволення власних потреб та 
бажань, Споживання вимірюється, виходячи з вартості товарів та послуг, 
використаних повністю або частково за певний період часу, чи з вартості 
товарів та послуг, куплених або придбаних будь-яким іншим шляхом для 
цілей споживання. 

Товар (послуга)-представник – це сукупність видів товарів 
(послуг), які є однорідними за своїми споживчими властивостями та 
призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни цін. 

Товарооборот – обсяг продажу споживчих товарів населенню через 
роздрібну торгову мережу та мережу ресторанного господарства. 

Номінальна заробітна плата – нарахування працівникам у 
грошовій та натуральній формі за відпрацьований час або виконану 
роботу: тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, а 
також інші види оплати за невідпрацьований час, Вона включає обов'язкові 
відрахування із заробітної плати працівників: податок з доходів фізичних 
осіб, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Фізична особа-підприємець – зареєстрована в установленому 
порядку фізична особа з метою здійснення підприємницької діяльності. 

Ціна – грошове відображення вартості товару (послуги) за його 
кількісну одиницю. 

Юридична особа – організація, створена і зареєстрована у порядку, 
встановленому законодавством. 

 
 


