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Комплексні дослідження соціального стану можливі лише за умови чітко 
структурованої і достатньо повної системи показників-індикаторів і соціальних 
нормативів, що характеризують рівень життя населення країни та його окремих 
верств, а також відповідного забезпечення репрезентативної оцінки динаміки 
цих показників органами суспільного регулювання. Соціальне життя суспільства 
характеризується розмаїттям процесів і явищ, в яких беруть участь різні об’єкти. 
Ці процеси та об’єкти мають різні ознаки, властивості та якості, а тому для їх 
характеристики залучаються численні конкретні соціальні показники і системи 
показників. 

Узагальнення світового і вітчизняного досвіду визначення конкретних 
параметрів, які характеризують ті чи інші рівні задоволення соціально-
економічних потреб громадян, свідчить про те, що на сучасному етапі ще до 
кінця не відпрацьовані чіткі і науково обґрунтовані критерії об’єктивної оцінки 
показників, на основі яких можна визначити реальний якісний стан рівня життя 
різних соціальних верств населення і за цими ознаками здійснити їх відповідне 
структурне ранжирування. У розпорядженні органів державної влади (як 
законодавчої, так і виконавчої) повинна бути комплексна система соціальних 
індикаторів, аналіз динаміки яких дозволив би владним структурам своєчасно 
реагувати на реальний потенціал накопиченої соціальної напруги, зумовленої, 
зокрема, посиленням процесів суспільної маргіналізації і зростанням масштабів 
розшарування населення за рівнем бідності. 

Ефективна державна політика, спрямована на забезпечення досягнення 
відповідного життєвого рівня населення, може бути реалізована лише за умови 
всебічного врахування системної дії комплексу соціальних чинників, що його 
зумовлюють, та застосування повної і репрезентативної системи показників 
оцінки рівня життя. 

Оскільки прояви життєдіяльності людей та їх потреби характеризуються 
різноманітністю та різноплановістю, то неможливо виділити один універсальний 
показник для повної оцінки рівня життя населення або певної соціальної групи 
чи окремої особи (сім’ї). Для цього необхідна сукупна система характеристик, 
показників і параметрів, що у своїй єдності спроможні відобразити стан 
задоволення суспільних потреб за їх окремими видами, оцінити рівень життєвих 
гарантій, а також умови формування та розподілу матеріальних, духовних благ і 
послуг в країні. 

Починаючи з 1996 року, започатковано випуск статистичного збірника 
“Соціальні індикатори рівня населення”. Таке моніторингове видання є одним із 
інформаційних джерел, необхідних для прийняття управлінських рішень щодо 
формування завдань, стратегій та заходів подальшого реформування соціальної 
політики та системи соціального захисту.  

Збірник містить основні соціально-економічні індикатори рівня життя 
населення, а саме: макроекономічні показники, дані демографічної статистики, 
показники зайнятості та доходів населення, інформацію про житлові умови, стан 
здоров’я та медичне обслуговування, освіту, показники пенсійного забезпечення 
та соціальної напруги. 

ПЕРЕДМОВА 
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Потреба в таких збірниках зумовлена необхідністю створення системи 
безперервного спостереження за фактичним станом справ в соціально-
економічній сфері для своєчасного виявлення і системного аналізу змін, які в ній 
проходять, для попередження негативних тенденцій, що ведуть до формування і 
розвитку осередків соціальної напруги. 

Збірник підготовлено на основі даних переписів населення, державних 
статистичних спостережень, матеріалів базових вибіркових обстежень 
домогосподарств з питань умов життя домогосподарств та економічної 
активності населення, адміністративних даних. 

Сподіваємось, що збірник принесе користь фахівцям та науковцям, які 
займаються соціальними питаннями, а також зацікавить громадськість та 
іноземних користувачів інформацією щодо моніторингу рівня життя населення. 
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Скорочення 
 
% – відсоток 
грн. – гривня 
тис. – тисяча 
т.  –     тонна 
кв. м. – квадратний метр 
млн.  –  мільйон  
в.п. – відсотковий пункт 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Умовні позначення, які використані у збірнику: 

 
 
Тире (–)                               –   явищ не було 
Крапки (…)                        –   відомості відсутні 
Нуль (0; 0, 0)                      –   явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними у таблиці розрядами 
Символ (х)                          –  заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має 

сенсу  
«з них», «у тому числі»    – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають 

місце випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а 
при округленні сума складових не дорівнює підсумку. 
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1.4. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників 
по містах та районах 

 (грн.) 

 
Нараховано штатному працівнику 

2010 2011 2012 2013 2014 

Черкаська область 1835 2155 2508 2682 2829
м. Черкаси 2112 2399 2710 2946 3113
м. Ватутіне 1560 1852 1991 2157 2113
м. Канів 2017 2295 2534 2536 2621
м. Золотоноша 1684 1819 2217 2696 2947
м. Сміла 1827 2122 2521 2632 2743
м. Умань 1667 1967 2389 2432 2569
   райони  
Городищенський 1567 1924 2236 2288 2501
Драбівський 1590 1864 2150 2341 2513
Жашківський 1522 2945 3380 2752 2557
Звенигородський 1474 1826 2249 2472 2542
Золотоніський 1838 2185 2592 2858 3012
Кам’янський 1527 1758 2056 2245 2369
Канівський 2968 3223 3479 3856 4044
Катеринопільський 1728 2098 2476 2798 2862
Корсунь-Шевченківський 1659 2006 2281 2389 2784
Лисянський 1674 2093 2284 2361 2408
Маньківський 1486 1664 2134 2323 2397
Монастирищенський 1484 1763 2137 2413 2527
Смілянський 1574 1831 2234 2299 2719
Тальнівський 1556 1843 2197 2405 2462
Уманський 1668 2126 2401 2637 2789
Христинівський 1746 2046 2441 2608 2792
Черкаський 1852 2005 2500 2745 2789
Чорнобаївський 1494 1722 2024 2351 2611
Чигиринський 1565 1844 2221 2206 2413
Шполянський 1548 1915 2157 2411 2428

Примітка. Тут і надалі (табл. 1.5) – дані наведено по юридичних  особах та відокремлених 
підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
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1.5. Індекси реальної заробітної плати за 2012–2014 роки 
 

 
Темпи зміни реальної заробітної плати 

2012 2013 2014 
  
 У % до попереднього місяця 
Січень 90,2 89,3 87,3 
Лютий 102,2 100,7 98,2 
Березень 104,1 104,7 104,2 
Квітень 100,3 102,3 97,4 
Травень 109,3 103,4 99,4 
Червень 100,1 107,3 105,8 
Липень 101,3 98,6 104,5 
Серпень 96,8 94,9 87,6 
Вересень 99,7 97,7 98,5 
Жовтень 102,5 103,0 100,8 
Листопад 99,6 99,6 96,0 
Грудень 105,4 107,1 106,0 
  
 У % до відповідного місяця попереднього року 
Січень 118,0 109,6 105,0 
Лютий 116,6 108,0 102,4 
Березень 116,0 108,7 101,9 
Квітень 115,9 110,9 96,9 
Травень 123,3 104,9 93,2 
Червень 115,0 112,4 91,8 
Липень 116,7 109,5 97,2 
Серпень 115,6 107,4 89,8 
Вересень 114,1 105,2 90,6 
Жовтень 115,3 105,7 88,6 
Листопад 116,0 105,7 85,4 
Грудень 110,7 107,4 84,6 
  
 У % до відповідного періоду попереднього року 
Січень–лютий 117,3 108,8 103,7 
Січень–березень 116,8 108,7 103,1 
Січень–квітень 116,6 109,3 101,5 
Січень–травень 118,0 108,3 99,7 
Січень–червень 117,4 109,1 98,2 
Січень–липень 117,3 109,1 98,1 
Січень–серпень 117,1 108,9 97,0 
Січень–вересень 116,7 108,5 96,3 
Січень–жовтень 116,6 108,2 95,5 
Січень–листопад 116,5 108,0 94,6 
Січень–грудень 116,0 107,9 93,7 

 


