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ПЕРЕДМОВА 

Основною інформаційною базою для комплексного дослідження рівня 

матеріального добробуту різних соціальних груп населення є дані вибіркового 

обстеження умов життя домогосподарств, які об’єктивно відображають вплив 

на життєвий рівень домогосподарств (сімей) багатьох процесів соціально-

економічного розвитку України.  

Вибіркове обстеження умов життя домогосподарств за новою програмою 

було запроваджене з 01 січня 1999р. відповідно до “Програми реформування 

державної статистики на період до 2002р.”, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998р. № 971, та на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998р. № 1725 “Про 

проведення обстеження умов життя у домогосподарствах”. Обстеження 

здійснюється на постійній основі, базується на загальноприйнятих 

міжнародних стандартах і відповідає сучасній соціодемографічній та 

економічній ситуації в Україні. 

У цьому збірнику наведені результати дослідження витрат і доходів 

домогосподарств за 2020р. Публікація містить інформацію щодо життєвого 

рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а 

також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та 

послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості, наявності в 

домогосподарствах дітей та за іншими соціально-економічними аспектами. 

Також у збірнику наводяться показники диференціації населення та 

домогосподарств за рівнем матеріального добробуту, які розраховуються, 

починаючи з 2007р., з використанням нових критеріїв: грошових та загальних 

доходів (грошових доходів з урахуванням вартісної оцінки надходжень з 

особистого підсобного господарства, а також сум безготівкових пільг та 

субсидій, отриманих від держави, допомог від родичів та інших осіб), замість 

показників грошових та сукупних витрат, які використовувалися у 1999–

2006рр.  

Збірник доповнений статистично-аналітичним оглядом рівня життя 

населеня Черкаської області 

Звертаємо увагу, що з 2011р. при розрахунках середньодушових 

показників, а також показників диференціації населення та домогосподарств 

за рівнем матеріального добробуту відповідно до сучасної міжнародної 

практики розпочато використання шкали еквівалентності, яка відображає 

зменшення мінімально необхідних потреб на одного члена домогосподарства 

при збільшенні розміру домогосподарства та зміні його складу.   

Розрахунок показників доходів в еквіваленті на одну умовну особу 

обумовлений існуванням в домогосподарстві умовно-постійних витрат (плата 

за житло та паливо, товари тривалого користування тощо), тобто 

спостерігається так звана економія на розмірі домогосподарства. В основу 

розрахунку доходів на умовну особу покладено еквівалентну шкалу, що 

застосовується в національній практиці досліджень питань бідності, за якою 

першому члену домогосподарства присвоюється коефіцієнт 1, а всім іншим – 



0,7 (наприклад, домогосподарство з 3-х осіб має у своєму складі 2,4 умовної 

особи: 1+0,7+0,7=2,4). 

До уваги користувачів. Зазначені зміни слід ураховувати при здійсненні 

аналізу окремих показників у динаміці. 

Для забезпечення співставлення динамічних рядів було здійснено 

перерахунок основних показників диференціації населення та 

домогосподарств за рівнем матеріального добробуту з урахуванням шкали 

еквівалентності. Результати розрахунків наведені на офіційному сайті та в 

основних зведених статистичних виданнях Держстату. 

У 2002р. змінено методологію визначення показників споживчих витрат 

відповідно до міжнародної класифікації індивідуального споживання товарів 

і послуг за цілями (COICOP–HBS), рекомендованої Євростатом. Зазначена 

класифікація застосовується в обстеженнях витрат домогосподарств, а також 

для розрахунків макроекономічних показників щодо сектору домашніх 

господарств та при розрахунках ІСЦ (індексу споживчих цін). У зв’язку із 

запровадженням переліку показників споживчих витрат відповідно до 

COICOP-HBS робити співставлення з показниками попередніх років слід з 

урахуванням рекомендацій, наведених у цьому збірнику в розділі методичних 

пояснень. 

Починаючи з публікацій за 2007р., до структури споживчих витрат 

внесені такі зміни: витрати домогосподарств на послуги дошкільних закладів 

включені до групи “Дошкільна та початкова освіта” розділу “Освіта”; витрати 

на путівки в будинки відпочинку, на бази відпочинку, дитячі табори тощо – 

до розділу “Ресторани та готелі”, а саме до групи витрат на оплату послуг, 

пов’язаних з тимчасовим проживанням. У попередніх публікаціях зазначені 

витрати були включені відповідно до розділів “Різні товари та послуги” та 

“Відпочинок та культура”. Відповідно пільги на оплату путівок в будинки 

відпочинку, на бази відпочинку, в дитячі табори тощо, які враховуються у 

складі сукупних витрат домогосподарств, також включені до розділу 

“Ресторани та готелі”. 

У 2009р. структура споживчих витрат гармонізована з Класифікацією 

індивідуального споживання за цілями1, затвердженою наказом 

Держкомстату від 29 грудня 2007р. № 480. 

Дані, наведені в публікації, характеризують рівень життя всього 

населення області. Основні показники подаються як у цілому по області, так і 

за типами місця проживання (міські поселення, сільська місцевість), по типах 

домогосподарств. 

Починаючи з 2020р. основні показники, які наведені у публікації, 

доповнено новими розрізами, а саме: за статтю та віком осіб, які входять до 

складу домогосподарства, та за статтю та віком особи, яка очолює 

домогосподарство (голови домогосподарства). 

                                           
1 Зазначена класифікація гармонізована з Класифікацією індивідуального споживання за цілями 

Європейського Союзу – Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP–HBS), 2003. 

 



Розбіжності в рівні життя окремих верств населення висвітлюються як у 

групуваннях домогосподарств за рівнем середньодушових показників 

матеріальної забезпеченості, так і за децильними (10%-ми) групами 

населення. Наводяться характеристики витрат, доходів та споживання 

домогосподарств кожної групи. 

Починаючи з 2009р., до публікації введені нові показники – оцінки 

надійності показників диференціації населення за рівнем середньодушових 

загальних доходів. У цьому збірнику в додатку наведені оцінки надійності 

таких показників: “Децильний коефіцієнт фондів”, “Децильний коефіцієнт 

диференціації загальних доходів населення” та “Індекс Джині”. 

Матеріали вибіркового обстеження були поширені на генеральну 

сукупність (усі домогосподарства області) за допомогою процедури 

статистичного зважування. 

Наприкінці публікації наведені методологічні пояснення щодо програми 

обстеження умов життя домогосподарств, оцінки якості отриманих даних, а 

також методичні пояснення щодо основних термінів та системи показників, 

які характеризують стан матеріального добробуту домогосподарств. 

 

Скорочення та умовні позначення, які використані у збірнику: 

 
СКОРОЧЕННЯ 

р. –  рік 

грн – гривня 

шт – штук 

п.р. – поточний 

рік 

% – відсоток 

кг – кілограм 

м2 – квадратний 

метр 

 

   УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ  

тире (–) – явищ не було; 

нуль 

(0;0,0) 

– явища відбулися, але у 

вимірах менших за ті, що 

можуть бути виражені 

використаними у таблиці 

розрядами; 

три крапки 

(…) 

– відомості відсутні; 

“з них”, “у 

тому 

числі” 

– означає, що наведено не всі 

доданки загальної суми. 
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загальних доходів 

 Розділ IV. СУКУПНІ ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ 

 Табл.IV.1. Сукупні витрати домогосподарств 

 

Табл.IV.2. Сукупні витрати домогосподарств з дітьми залежно від кількості дітей у їх 

складі  

 

Табл.IV.3. Структура сукупних витрат домогосподарств з дітьми залежно від 

кількості дітей у їх складі  

 

Табл.IV.4. Сукупні витрати домогосподарств з дітьми залежно від кількості дорослих 

осіб у їх складі  

 

Табл.IV.5. Структура сукупних витрат домогосподарств з дітьми залежно від 

кількості дорослих осіб у їх складі  

 
Табл.IV.6. Сукупні витрати домогосподарств без дітей залежно від їх складу  

 

Табл.IV.7. Структура сукупних витрат домогосподарств без дітей                                                                                                    

залежно від їх складу 

 

Табл.IV.8. Сукупні витрати домогосподарств залежно від наявності  та кількості 

працюючих осіб у їх складі 

 

Табл.IV.9. Структура сукупних витрат домогосподарств залежно від наявності  та 

кількості працюючих осіб у їх складі 



 

Табл.IV.10. Сукупні  витрати домогосподарств залежно від віку та статі особи, яка 

очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 

 

Табл.IV.11. Структура сукупних витрат домогосподарств залежно від віку та статі 

особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 

 

Табл.IV.12. Сукупні витрати домогосподарств залежно від розміру середньодушових 

еквівалентних загальних доходів 

 

Табл.IV.13. Структура сукупних витрат домогосподарств залежно від розміру 

середньодушових еквівалентних загальних доходів 

 

Табл.IV.14. Сукупні витрати домогосподарств  за децильними (10%-ми) групами 

залежно від розміру середньодушових еквівалентних загальних доходів 

 

Табл.IV.15. Структура сукупних  витрат домогосподарств  за децильними                                                                                    

(10%-ми) групами залежно від розміру середньодушових                                            

еквівалентних загальних доходів 

 

Розділ V. СУКУПНІ ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА 

ХАРЧУВАННЯ                 

 Табл.V.1. Сукупні  витрати домогосподарств на харчування  

 

Табл.V.2. Сукупні витрати домогосподарств з дітьми на харчування залежно від 

кількості дітей у їх складі  

 

Табл.V.3. Сукупні витрати домогосподарств з дітьми на харчування залежно від 

кількості дорослих осіб у їх складі  

 

Табл.V.4. Сукупні витрати домогосподарств без дітей на харчування залежно від їх 

складу  

 

Табл.V.5. Сукупні витрати домогосподарств на харчування залежно від наявності  та 

кількості працюючих осіб у їх складі 

 

Табл.V.6. Сукупні витрати домогосподарств на харчування залежно від віку та статі 

особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 

 

Табл.V.7. Сукупні витрати домогосподарств на харчування залежно від розміру 

середньодушових еквівалентних загальних доходів 

 

Табл.V.8. Сукупні витрати домогосподарств на харчування за децильними                                                                             

(10%-ми) групами залежно від розміру середньодушових                                            

еквівалентних загальних доходів 

 

Розділ VI. ГРОШОВІ ДОХОДИ І СУКУПНІ РЕСУРСИ 

ДОМОГОСПОДАРСТВ 

 Табл.VI.1. Грошові доходи і сукупні ресурси домогосподарств 

 

Табл.VI.2. Грошові доходи і сукупні ресурси домогосподарств з дітьми залежно від 

кількості дітей у їх складі 

 

Табл.VI.3. Структура сукупних ресурсів домогосподарств з дітьми залежно від 

кількості дітей у їх складі 

 

Табл.VI.4. Грошові доходи і сукупні ресурси домогосподарств з дітьми залежно від 

кількості дорослих осіб у їх складі 

 

Табл.VI.5. Структура сукупних ресурсів домогосподарств з дітьми залежно від 

кількості дорослих осіб у їх складі 

 

Табл.VI.6. Грошові доходи і сукупні ресурси домогосподарств без дітей залежно від їх 

складу 

 

Табл.VI.7. Структура сукупних ресурсів домогосподарств без дітей залежно від їх 

складу 



 

Табл.VI.8. Грошові доходи і сукупні ресурси домогосподарств залежно від наявності 

та кількості працюючих осіб у їх складі 

 

Табл.VI.9. Структура сукупних ресурсів домогосподарств залежно від наявності та 

кількості працюючих осіб у їх складі 

 

Табл.VI.10. Грошові доходи і сукупні ресурси домогосподарств залежно від віку та 

статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 

 

Табл.VI.11. Структура сукупних ресурсів домогосподарств залежно від віку та статі 

особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 

 

Табл.VI.12. Структура грошових доходів домогосподарств залежно від віку та статі 

особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 

 

Табл.VI.13. Грошові доходи і сукупні ресурси домогосподарств залежно від розміру 

середньодушових еквівалентних загальних доходів 

 

Табл.VI.14. Структура сукупних ресурсів домогосподарств залежно від розміру 

середньодушових еквівалентних загальних доходів 

 

Табл.VI.15. Грошові доходи  домогосподарств залежно від розміру середньодушових 

еквівалентних грошових доходів 

 

Табл.VI.16. Структура грошових доходів  домогосподарств залежно від розміру 

середньодушових еквівалентних грошових доходів 

 

Табл.VI.17. Сукупні ресурси домогосподарств за децильними (10%-ми) групами 

залежно від розміру середньодушових еквівалентних загальних доходів 

 

Табл.VI.18. Структура сукупних ресурсів домогосподарств за децильними (10%-ми) 

групами залежно від розміру середньодушових еквівалентних загальних 

доходів 

 

Табл.VI.19. Грошові доходи домогосподарств за децильними (10%-ми) групами 

залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових доходів 

 

Табл.VI.20. Структура грошових доходів домогосподарств за децильними (10%-ми) 

групами залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових 

доходів 

 

Розділ VII. РОЗПОДІЛИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЗА РІВНЕМ 

СЕРЕДНЬОДУШОВИХ ПОКАЗНИКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ 

ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ 

 

Табл.VII.1. Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних 

грошових доходів 

 

Табл.VII.2. Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних 

загальних доходів  

 

Табл.VII.3. Розподіл домогосподарств з дітьми за рівнем середньодушових 

еквівалентних грошових доходів залежно від кількості дітей у їх складі 

 

Табл.VII.4. Розподіл домогосподарств з дітьми за рівнем середньодушових 

еквівалентних загальних доходів залежно від кількості дітей у їх складі 

 

Розділ VIII. РОЗПОДІЛИ НАСЕЛЕННЯ ЗА РІВНЕМ 

СЕРЕДНЬОДУШОВИХ ПОКАЗНИКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ 

ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ 

 

Табл.VIII.1. Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних грошових 

доходів  

 

Табл.VIII.2. Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних 

доходів  



 

Розділ IX. РОЗПОДІЛИ ДОХОДІВ ЗА ДЕЦИЛЬНИМИ (10%-ми) 

ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ 

 Табл.IX.1. Розподіл грошових доходів за децильними (10%-ми) групами населення  

 
Табл.IX.2. Розподіл загальних доходів за децильними (10%-ми) групами населення  

 Розділ X. СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

 Табл.X.1. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах  

 

Табл.X.2. Частка спожитих продуктів харчування, вироблених в особистих підсобних 

господарствах 

 

Табл.X.3. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах з дітьми залежно 

від кількості дітей у їх складі 

 

Табл.X.4. Частка спожитих продуктів харчування, вироблених в особистих підсобних 

господарствах, в домогосподарствах з дітьми залежно від кількості дітей у 

їх складі 

 

Табл.X.5. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах з дітьми залежно 

від кількості дорослих осіб у їх складі 

 

Табл.X.6. Частка спожитих продуктів харчування, вироблених в особистих підсобних 

господарствах, в домогосподарствах з дітьми залежно від кількості 

дорослих осіб у їх складі 

 

Табл.X.7. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах без дітей залежно 

від їх складу 

 

Табл.X.8. Частка спожитих продуктів харчування, вироблених в особистих підсобних 

господарствах, в домогосподарствах без дітей залежно від їх складу 

 

Табл.X.9. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах залежно від 

наявності та кількості працюючих осіб у їх складі  

 

Табл.X.10. Частка спожитих продуктів харчування, вироблених в особистих підсобних 

господарствах, в домогосподарствах залежно від наявності та кількості 

працюючих осіб у їх складі 

 

Табл.X.11. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах залежно від віку 

та статі особи, яка очолює домогосподарство                                                                            

(голови домогосподарства) 

 

Табл.X.12. Частка спожитих продуктів харчування, вироблених в особистих підсобних 

господарствах, в домогосподарствах залежно від віку та статі особи, яка 

очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 

 

Табл.X.13. Споживання продуктів харчування в  домогосподарствах залежно від 

розміру середньодушових еквівалентних загальних доходів                                                                

 

Табл.X.14. Частка спожитих продуктів харчування, вироблених в особистих підсобних 

господарствах, залежно від розміру середньодушових еквівалентних 

загальних доходів домогосподарств                                                 

 

Табл.X.15. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах за децильними                                                                                                         

(10%-ми) групами  залежно від розміру середньодушових еквівалентних 

загальних доходів 

 

Табл.X.16. Частка спожитих продуктів харчування, вироблених в особистих підсобних 

господарствах, за децильними (10%-ми) групами залежно від розміру 

середньодушових еквівалентних загальних доходів домогосподарств 

 

  



 

 

Розділ XI. ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ І ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН 

У СПОЖИТИХ В ДОМОГОСПОДАРСТВАХ ПРОДУКТАХ 

ХАРЧУВАННЯ 

 

Табл.XI.1. Енергетична цінність і вміст поживних речовин у спожитих в 

домогосподарствах продуктах харчування   

 

Табл.XI.2. Енергетична цінність і вміст поживних речовин у спожитих продуктах 

харчування в домогосподарствах з дітьми залежно від кількості дітей у їх 

складі 

 

Табл.XI.3. Енергетична цінність і вміст поживних речовин у спожитих продуктах 

харчування в домогосподарствах з дітьми залежно від кількості дорослих 

осіб у їх складі 

 

Табл.XI.4. Енергетична цінність і вміст поживних речовин у спожитих продуктах 

харчування в домогосподарствах без дітей залежно від їх складу 

 

Табл.XI.5. Енергетична цінність і вміст поживних речовин у  спожитих продуктах 

харчування в домогосподарствах залежно від наявності та кількості 

працюючих осіб у їх складі 

 

Табл.XI.6. Енергетична цінність і вміст поживних речовин у спожитих продуктах 

харчування в домогосподарствах залежно від віку та статі особи, яка 

очолює домогосподарство (голови домогосподарства) 

 

Табл.XI.7. Енергетична цінність і вміст поживних речовин у спожитих продуктах 

харчування в домогосподарствах залежно від розміру середньодушових 

еквівалентних загальних доходів 

 

Табл.XI.8. Енергетична цінність і вміст поживних речовин у спожитих продуктах 

харчування в домогосподарствах за децильними       (10%-ми) групами 

залежно від розміру середньодушових еквівалентних загальних доходів 

 

 
МЕТОДОЛОГІЧНІ КОМЕНТАРІ 


