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Витрати і ресурси домогосподарств України 
за 9 місяців 2014 року 

(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 
 
Середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства за 9 місяців 2014р. склали 4396 грн. 

Міське домогосподарство отримувало в середньому за місяць 4442 грн., сільське – 4296 грн. У середньому на 
одного члена домогосподарства еквівалентні1 загальні доходи (далі – загальні доходи) становили 2083 грн. на 
місяць, у міських домогосподарствах – 2135 грн., у сільських – 1980 грн. Середньодушові доходи 
домогосподарств протягом січня–вересня 2014р. порівняно з аналогічним періодом 2013р. зростали меншими 
темпами, ніж індекс споживчих цін: відповідно 103% проти 109%. Рівень середньомісячних загальних доходів 
однієї особи в 1,8 раза перевищив середньомісячний рівень прожиткового мінімуму (1176 грн.). 

Частка населення із середньодушовими загальними доходами у місяць нижче прожиткового мінімуму 
збільшилася порівняно з січнем–вереснем 2013р. на 0,5 в.п. і склала 10% (середньомісячний розмір 
прожиткового мінімуму за цей період зріс на 6%). Серед мешканців міст ця група становила 9% (у січні-вересні 
2013р. – 8%), серед селян – 11% (12%). Розподіл населення України2 за рівнем середньодушових місячних 
загальних доходів наведено у додатку 1. 

Співвідношення загальних доходів  найбільш та найменш забезпечених 10% населення по Україні 
скоротилося з 5,3 до 4,8 раза. Серед міських жителів цей показник скоротився з 5,4 до 4,8 раза у порівнянні з 
січнем–вереснем 2013р., а серед сільського населення становив 4,7 раза (4,6 раза). Мінімальний рівень 
загальних доходів серед найбільш забезпечених 10% населення перевищував максимальний серед найменш 
забезпечених 10% населення у 3,0 рази в цілому по країні та у міських поселеннях, а у сільській місцевості – у 
2,9 раза (у січні–вересні 2013р. цей показник складав 3,2 раза в цілому по країні, 3,3 раза – у міських 
поселеннях, 3,1 раза – у сільській місцевості) (додаток 2). 

Свої потреби домогосподарства задовольняли за рахунок ресурсів, які надходили з різних джерел. 
Середньомісячні сукупні ресурси пересічного домогосподарства за 9 місяців 2014р. склали 4492 грн., 
міського – 4540 грн., сільського – 4388 грн. і зросли порівняно з січнем–вереснем 2013р. у цілому по Україні – на 
1,3%, у сільській місцевості – на 8%, а в міських поселеннях – зменшились на 1,2% (додаток 3). У середньому на 
одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні ресурси (далі – сукупні ресурси) становили відповідно  
2129 грн., 2183 грн. та 2022 грн. 
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_________________________ 
*  Оплата праці, доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості. 

     ** Доходи від продажу сільськогосподарської продукції та вартість спожитої продукції, отриманої з особистого 
підсобного господарства та від самозаготівель. 

 
Частка грошових доходів у структурі сукупних ресурсів домогосподарств зросла у цілому по Україні, на 

1,1% і склала 92%, серед міських – на 1,8 в.п. і становила 94%, серед сільських – на 0,8 в.п. і склала 86%. 
Більше половини сукупних ресурсів домогосподарств складали доходи від зайнятості, частка яких 

порівняно з 9 місяцями 2013р. збільшилася на 0,4 в.п. Частка оплати праці (50%) зменшилася на 0,7 в.п., а 
частка доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості (5%) зросла на 1,1 в.п.  

                                                        
1 Починаючи з 2011р. при розрахунках середньодушових показників доходів і витрат, а також показників 
диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту відповідно до сучасної 
міжнародної практики впроваджено використання шкали еквівалентності. Зазначена шкала є системою 
коефіцієнтів, яка відображає зменшення мінімально необхідних потреб на одного члена домогосподарства при 
збільшенні розміру домогосподарства та зміні його складу. В Україні застосовується шкала, за якою першому 
члену домогосподарства присвоюється коефіцієнт 1, а всім іншим – 0,7. 
2  Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Відповідно були 
перераховані дані за 9 місяців 2013р. 
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Частка пенсій, стипендій та соціальних допомог (включаючи готівкові та безготівкові пільги та субсидії) 
зменшились порівняно з січнем–вереснем 2013р. на 0,5 в.п. і становила 28% сукупних ресурсів пересічного 
домогосподарства, частка доходів від особистого підсобного господарства та від самозаготівель збільшилася  
на 0,8 в.п. і склала 7%. Частка допомог від родичів та інших осіб (грошова допомога та грошова оцінка допомоги 
продовольчими товарами) склала 6%.  

Значні розбіжності мали структури формування сукупних ресурсів міських та сільських 
домогосподарств.  

Доходи від зайнятості становили 61% сукупних ресурсів міських домогосподарств (їх частка порівняно 
з січнем–вереснем 2013р. збільшилася на 1,1 в.п.), 27% – пенсії, стипендії та соціальні допомоги, надані 
готівкою (збільшилися на 0,1 в.п.), 1,8% – доходи від особистого підсобного господарства (збільшилися  
на 0,2 в.п.).  

У структурі сукупних ресурсів сільських домогосподарств частка доходів від зайнятості становила 40%, 
що на 0,7 в.п. більше, ніж у січні–вересні 2013р. Суттєвим джерелом надходжень продовжували залишатися 
пенсії, стипендії та соціальні допомоги, надані готівкою, частка яких становила 29% (у січні–вересні 2013р. – 
30%). Частка доходів від особистого підсобного господарства та від самозаготівель у цій групі домогосподарств 
збільшилася на 0,7 в.п. і склала п'яту частину сукупних ресурсів сільських домогосподарств. 

У домогосподарствах з дітьми 64% ресурсів формували доходи від зайнятості, що на 0,4 в.п. більше, 
ніж у січні–вересні 2013р., 18% – пенсії, стипендії, соціальні допомоги (готівкові та безготівкові), частка яких 
збільшилася на 0,1 в.п. Частка доходів від особистого підсобного господарства та від самозаготівель у цій групі 
домогосподарств збільшилася на 0,8 в.п. і становила 7% сукупних ресурсів.  

У домогосподарствах без дітей (41% яких складається виключно з осіб у непрацездатному віці) доходи 
від зайнятості складали значно меншу частину, ніж у домогосподарствах з дітьми – 47% ресурсів (зросли на  
0,5 в.п.). Частки пенсій, стипендій, соціальних допомог (готівкових та безготівкових) зменшилися на 1,1 в.п. і 
становили 36%, доходи від особистого підсобного господарства та від самозаготівель збільшилися на 0,8 в.п. і 
становили 7%. 

У структурі сукупних ресурсів найменш забезпечених 10% домогосподарств (далі – домогосподарств 
першого дециля) частки пенсій, стипендій, соціальних допомог, наданих готівкою, доходів від особистого 
підсобного господарства, грошової допомоги від родичів та інших осіб були більшими, ніж у найбільш 
забезпечених 10% домогосподарств (далі – домогосподарств десятого дециля) (додаток 4). 

У домогосподарствах із середньодушовими загальними доходами у місяць нижче прожиткового 
мінімуму (далі – домогосподарства із загальними доходами нижче прожиткового мінімуму) 32% ресурсів 
формувалося за рахунок пенсій, стипендій та соціальних допомог, наданих готівкою. Доходи від особистого 
підсобного господарства та від самозаготівель становили 9% їхніх ресурсів. 

Пільги на оплату послуг транспорту, зв’язку, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку, на 
оплату товарів та послуг з охорони здоров’я становили у ресурсах домогосподарств першого дециля та серед 
домогосподарств із загальними доходами нижче прожиткового мінімуму по 0,2%, а серед домогосподарств 
десятого дециля – 0,6%.  

Частки пільг та субсидій на оплату житла, комунальних продуктів та послуг (готівкою та безготівкових) 
у сукупних ресурсах домогосподарств із загальними доходами нижче прожиткового мінімуму та у 
домогосподарствах першого дециля склали по 0,5%, а у домогосподарствах десятого дециля – 0,2%. Однак, 
суми цих пільг та субсидій, отриманих у середньому одним домогосподарством з доходами нижче прожиткового 
мінімуму та домогосподарством першого дециля були в 1,7 раза нижче, ніж у домогосподарствах десятого 
дециля. 

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства за 9 місяців 2014р. склали 3931 грн., що 
на 4% більше, ніж у відповідному періоді 2013р. Міське домогосподарство витрачало в середньому за місяць  
4051 грн., сільське – 3669 грн. У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні витрати  
(далі – сукупні витрати) становили 1863 грн. на місяць, у міських домогосподарствах – 1948 грн., у  
сільських – 1691 грн. (додаток 5). 

Серед усіх сукупних витрат домогосподарств 91% становили споживчі витрати.  
Найбільш вагомою статтею (54%) сукупних витрат домогосподарств продовжували залишатися витрати 

на харчування (включаючи харчування поза домом).  
На купівлю непродовольчих товарів та оплату послуг (без витрат на харчування поза домом) 

домогосподарства направляли 35% усіх витрат, що на 0,5 в.п. менше, ніж у січні–вересні 2013р. 
Витрати на алкогольні напої та тютюнові вироби, як і за 9 місяців 2013р. становили відповідно 1,4%  

та 2% сукупних витрат домогосподарств. 
Частка неспоживчих сукупних витрат зменшилася на 1,2 в.п. і склала 9% усіх витрат домогосподарств. 
 



 3 

51,8

1,4 2,0

35,0

9,8

53,5

1,4 2,0

34,5

8,6

0

10

20

30

40

50

60

На харчування* На алкогольні 
напої

На тютюнові 
вироби

На непродовольчі 
товари і 

послуги**

Інші витрати

%

Структура сукупних витрат домогосподарств

9 місяців 2013р.

9 місяців 2014р.

   
___________________ 
*  Включаючи вартість харчування поза домом. 
**  Без вартості харчування поза домом. 

 
Вартість харчування за 9 місяців 2014р. у середньому на одну особу становила 33 грн. на добу, що  

на 7% більше, ніж у січні–вересні 2013р. 
Відбулися деякі зміни у структурі харчування: скоротилося споживання в домогосподарствах фруктів, 

ягід, горіхів і винограду – на 13%, риби та рибопродуктів – на 12%, овочів і баштанних – на 5%, цукру та 
картоплі – на 3% кожного, м’яса, м’ясопродуктів – на 2%, молока і молочних продуктів – на 0,5%. Залишилося 
на рівні січня–вересня 2013р. споживання яєць, хліба і хлібних продуктів, олії та інших рослинних жирів  
(додаток 6). 
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Сільські домогосподарства спрямовували на харчування більшу частину сукупних витрат, ніж міські 

(відповідно 56% проти 53%). Вартість добового раціону однієї особи у сільській місцевості склала 31 грн, у 
міських поселеннях – 34 грн. При цьому сільські жителі споживали більше: картоплі – у 1,5 раза, хліба та 
хлібних продуктів – у 1,3 раза, цукру – на 14%, овочів і баштанних – на 5%. 

Домогосподарства з дітьми до 18 років направляли на харчування 54% (у січні-вересні 2013р. – 52%) 
свого бюджету. Вартість добового раціону однієї особи цієї групи, порівняно з 9 місяцями 2013р., збільшилася  
на 8% і становила 29 грн. У сукупних витратах домогосподарств без дітей частка витрат на харчування була  
на 0,3 в.п. більшою, ніж у домогосподарствах з дітьми, а вартість спожитих за добу однією особою продуктів 
харчування була вищою в 1,3 раза. 
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У домогосподарствах з дітьми однією особою було спожито менше, ніж у січні–вересні 2013р., фруктів, 
ягід, горіхів та винограду – на 9%, риби та рибопродуктів – на 7%, яєць – на 5%, овочів і баштанних – на 4%, 
картоплі – на 3%, м’яса та м’ясопродуктів – на 2%. Залишилося на рівні 9 місяців 2013р. споживання молока і 
молочних продуктів, хліба та хлібних продуктів, цукру, олії та інших рослинних жирів. 

Кількість основних продуктів харчування, спожитих однією особою в домогосподарствах з дітьми, була 
в 1,5–1,2 раза меншою, ніж у домогосподарствах без дітей. 
 

__________________ 
* Включаючи цукор, використаний на виготовлення кондитерських виробів, та мед. 

 
У споживанні продуктів харчування продовжувала зберігатися диференціація між домогосподарствами 

першого дециля, домогосподарствами із загальними доходами нижче прожиткового мінімуму та 
домогосподарствами десятого дециля. Останні спрямовували на харчування, порівняно з домогосподарствами 
першого дециля і домогосподарствами, загальні доходи яких нижче прожиткового мінімуму, в 1,4 раза меншу 
частку усіх сукупних витрат (44%), а вартість (51 грн.) спожитих однією особою за добу продуктів була  
в 2,2 раза вищою, ніж у кожній з цих груп (додаток 7).  

На купівлю непродовольчих товарів та послуг (без витрат на харчування поза домом) 
домогосподарства щомісячно спрямовували 34% сукупних витрат. На утримання житла (включаючи поточний 
ремонт), воду, електроенергію, газ та інші види палива пересічне домогосподарство витрачало 9% свого 
бюджету, на оновлення гардеробу – 6%, на інші напрями споживання (на транспорт, охорону здоров’я, зв’язок, 
на придбання предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточне утримання житла, відпочинок і 
культуру, освіту) від 4% до 1,2% сукупних витрат. 

Споживчі витрати на вищезазначені цілі міських домогосподарств у 1,4 раза перевищували аналогічні 
витрати в сільських домогосподарствах, зокрема, на відпочинок і культуру, освіту, зв’язок, на оплату житла 
(включаючи поточний ремонт), води, електроенергії, газу, інших видів палива, та на транспорт – у 3,0–1,5 раза 
більше, на охорону здоров’я (медикаменти та медичні послуги) та на придбання предметів домашнього вжитку, 
побутової техніки та поточне утримання житла – на 8% та 3% відповідно. 

Домогосподарства з дітьми витрачали на купівлю непродовольчих товарів та отримання послуг 36% 
сукупних витрат, що на 3 в.п. більше, ніж у домогосподарствах без дітей. У середньому на оплату послуг зв’язку, 
транспорту, на придбання предметів домашнього вжитку, побутової техніки, на утримання житла (включаючи 
поточний ремонт), оплату водопостачання, електроенергії, газу та інших видів палива, домогосподарства з дітьми 
витрачали в 1,6–1,3 раза більше коштів, ніж домогосподарства без дітей, на освіту, відпочинок і культуру та на 
оновлення гардеробу – в 3–2 рази більше. 

На купівлю непродовольчих товарів та отримання послуг домогосподарства першого дециля та 
домогосподарства із загальними доходами нижче прожиткового мінімуму направляли по 30% усіх сукупних 
витрат, що на 8 в.п. менше, ніж у домогосподарствах десятого дециля. Середньомісячні споживчі витрати 
останніх за основними напрямами використання, не пов’язаними із забезпеченням харчування, були вищі  
в 6,5–1,9 раза, ніж у домогосподарствах першого дециля та домогосподарствах із загальними доходами нижче 
прожиткового мінімуму. 

У структурі сукупних витрат домогосподарств оплата житла, комунальних продуктів та послуг (з 
урахуванням суми безготівкових пільг та субсидій), як і у січні-вересні 2013р., становила 8% або 302 грн. на місяць 
(295 грн.). Міське домогосподарство на такі цілі в середньому щомісяця витрачало 359 грн. (9%),  
сільське – 177 грн. (5%). 

Розмір отриманих пільг та субсидій (готівкових та безготівкових) на оплату житла, комунальних 
продуктів та послуг у розрахунку на пересічне домогосподарство становив 18 грн. на місяць, або 6% витрат на 
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оплату житла, комунальних продуктів та послуг (у січні-вересні 2013р. – 20 грн. (7%)), у тому числі серед 
міських домогосподарств – 20 грн. (5%), сільських – 15 грн. (8%). 

Домогосподарства з дітьми щомісячно на оплату житла, комунальних продуктів та послуг (з 
урахуванням суми безготівкових пільг та субсидій) витрачали в середньому 354 грн. (7% сукупних витрат), без 
дітей – 270 грн. (8%). Суми пільг та субсидій (готівкових та безготівкових), отриманих пересічними 
домогосподарствами цих груп на такі цілі, становили відповідно 12 грн. (3% витрат на оплату житла, 
комунальних продуктів та послуг) та 22 грн. (8%), що відповідно на 4% та 8% менше, ніж за даними 9 місяців 
2013р. 

Домогосподарства першого дециля та домогосподарства із загальними доходами нижче прожиткового 
мінімуму направляли на оплату житла, комунальних продуктів та послуг, як і у січні-вересні 2013р. – по 9% своїх 
сукупних витрат проти 7% в домогосподарствах десятого дециля. Разом з тим розмір цих витрат становив серед 
домогосподарств першого дециля – 233 грн., серед домогосподарств із загальними доходами нижче 
прожиткового мінімуму – 229 грн., а серед домогосподарств десятого дециля – 430 грн. Сума отриманих пільг та 
субсидій (готівкових та безготівкових) на відшкодування таких витрат у середньому на одне домогосподарство 
становила по 12 грн. у домогосподарствах першого дециля та домогосподарствах з середньодушовими доходами 
на місяць нижче прожиткового мінімуму, а у домогосподарствах десятого дециля – 20 грн., що складає 5% 
сукупних витрат на оплату житла, комунальних продуктів та послуг у кожній з цих трьох груп. 

 
 

 
Додатки: на 5 арк. 
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Додаток 1 
 

Розподіл населення1 та домогосподарств за рівнем  
середньодушових еквівалентних загальних доходів2 

 (відсотків) 

 

9 місяців 2013р. 9 місяців 2014р. 

усі  
домо- 
госпо-

дарства 

у т.ч. проживають 
усі   

домо- 
госпо-

дарства 

у т.ч. проживають 

у  
міських 

поселен-
нях 

у 
сільській 
місце-
вості 

у  
міських 

поселен- 
нях 

у 
сільській 
місце-
вості 

Усе населення (тис.) 33906,9 23144,5 10762,4 32675,0 22078,8 10596,2
Із середньодушовими еквівалентними 
загальними доходами у місяць, грн. 

до 480,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
480,1–840,0 2,6 2,0 3,8 1,6 1,4 2,2
840,1–1200,0 10,3 9,2 12,7 8,9 8,7 9,3
1200,1–1560,0 21,8 19,8 25,9 19,9 19,6 20,5
1560,1–1920,0 20,9 20,1 22,6 22,6 21,7 24,3
1920,1–2280,0 15,9 16,4 14,9 15,9 15,6 16,6
2280,1–2640,0 10,8 11,5 9,5 12,1 12,0 12,4
2640,1–3000,0 6,3 7,1 4,9 6,6 7,2 5,7
3000,1–3360,0 4,1 4,7 2,5 4,8 5,3 3,3
3360,1–3720,0 2,1 2,4 1,5 2,5 2,5 2,2
понад 3720,0 5,1 6,7 1,7 5,0 5,9 3,3

Частка населення із середньодушовими 
еквівалентними загальними доходами у 
місяць, нижчими    

середнього рівня загальних доходів 60,7 61,5 58,2 61,0 61,0 60,5
прожиткового мінімуму3 9,0 7,7 11,8 9,5 9,0 10,5

Усі домогосподарства (тис.) 16090,5 11154,8 4935,7 15501,3 10628,9 4872,4
Із середньодушовими еквівалентними 
загальними доходами у місяць, грн. 

до 480,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
480,1–840,0 2,1 1,7 3,0 1,4 1,3 1,7
840,1–1200,0 9,1 8,3 10,9 7,6 7,9 7,2
1200,1–1560,0 21,7 20,3 24,6 19,4 19,1 19,9
1560,1–1920,0 20,8 19,9 22,9 22,2 21,1 24,5
1920,1–2280,0 15,7 15,8 15,6 15,6 15,2 16,5
2280,1–2640,0 10,8 11,1 10,2 12,1 11,8 12,7
2640,1–3000,0 6,7 7,2 5,4 7,2 7,6 6,2
3000,1–3360,0 4,5 5,2 3,2 5,1 5,6 4,1
3360,1–3720,0 2,5 2,8 1,9 2,9 3,1 2,5
понад 3720,0 6,0 7,6 2,3 6,4 7,2 4,5

Частка домогосподарств із середньодушовими 
еквівалентними загальними доходами у 
місяць, нижчими    

середнього рівня загальних доходів 58,9 60,3 55,0 58,4 58,8 57,3
прожиткового мінімуму3 7,6 6,7 9,7 8,2 8,2 8,2

________________ 
1 Наведена інформація щодо населення, яке проживає в неінституційних (приватних) домогосподарствах. Без 
урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополь. 

2 Загальні доходи складаються з грошових доходів, а також вартості спожитої продукції, отриманої з особистого 
підсобного господарства (за винятком поточних витрат на її виробництво), в порядку самозаготівель, суми 
безготівкових пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива, а також суми пільг 
на оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на оплату 
послуг транспорту, зв’язку, вартості подарованих родичами та іншими особами продовольчих товарів. 
3 За 9 місяців 2013р. – 1108,0 грн., за 9 місяців 2014р. – 1176,0 грн. 
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Додаток 2 
 

Розподіл загальних доходів за децильними 
 (10%-ми) групами населення 

 
(відсотків) 

 

9 місяців 2013р. 9 місяців 2014р. 

усі  
домогос-

подарства 

у т.ч. проживають усі  
домогос-

подарства 

у т.ч. проживають 
у міських 
поселен-

нях 

у 
сільській 
місцевості 

у 
міських 

поселеннях 

у 
сільській 
місцевості 

Загальні доходи – усього  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
у т.ч. за децильними (10%-ми) 
групами населення за рівнем 
середньодушових еквівалентних 
загальних доходів       

перша (з найменшими  
доходами) 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,3 

друга 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0 5,9 

третя 6,8 6,7 7,2 7,0 6,9 7,2 

четверта 7,5 7,6 8,0 7,7 7,8 8,0 

п’ята 8,2 8,2 8,7 8,3 8,2 8,7 

шоста 9,3 9,1 9,7 9,3 9,2 9,5 

сьома 10,4 10,4 10,8 10,4 10,3 10,4 

восьма 11,7 11,4 12,0 11,7 11,7 12,0 

дев’ята 14,0 14,2 13,9 14,0 14,0 13,8 

десята (з найбільшими  
доходами) 22,2 22,4 19,5 21,3 21,4 20,2 

Коефіцієнт концентрації  
(індекс Джині) 0,255 0,256 0,224 0,242 0,242 0,228 

Децильний коефіцієнт диференціації 
загальних доходів населення 3,2 3,3 3,1 3,0 3,0 2,9 

Співвідношення загальних доходів  
найбільш та найменш забезпечених 
10% населення (децильний коефіцієнт 
фондів), разів 5,3 5,4 4,6 4,8 4,8 4,7 
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Додаток 3 
 

Структура сукупних ресурсів1 домогосподарств 
 

 (у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство) 

 

9 місяців 2013р. 9 місяців 2014р. 

усі 
домо-
гос-

подар-
ства 

у т.ч. проживають домо- 
гос-

подар-
ства 

з 
дітьми 

домо-
гос-

подар-
ства 
без 

дітей 

усі 
домо-
гос-

подар-
ства 

у т.ч. проживають домо- 
гос-

подар-
ства 

з 
дітьми 

домо-
гос-

подар-
ства 
без 

дітей 

у  
міських 
посе-

леннях 

у сільсь-
кій 

місце-
вості 

у  
міських 
посе-

леннях 

у сільсь-
кій 

місце-
вості 

Усього сукупних 
ресурсів, грн. 4434,4 4593,4 4075,0 5398,6 3843,8 4492,4 4540,3 4388,0 5427,6 3919,7

  відсотків 

Грошові доходи 90,5 92,4 84,7 89,4 91,4 91,6 94,2 85,5 91,4 91,7
оплата праці  50,3 55,8 36,2 58,0 43,7 49,6 56,2 34,8 56,9 43,4
доходи від підприєм-
ницької діяльності та  
самозайнятості 4,0 4,4 2,9 5,3 2,8 5,1 5,1 5,0 6,8 3,6
доходи від продажу 
сільськогосподарської  
продукції 2,9 0,3 9,2 2,7 3,1 3,2 0,4 9,3 3,1 3,3

пенсії, стипендії, 
допомоги та субсидії, 
надані готівкою 27,5 26,4 30,0 17,4 36,0 27,2 26,5 28,9 17,6 35,2
грошова допомога від 
родичів та інших осіб  4,1 4,4 3,2 4,3 3,9 4,3 4,5 3,9 4,8 3,9

інші грошові доходи 1,7 1,1 3,2 1,7 1,9 2,2 1,5 3,6 2,2 2,3

Вартість спожитої продукції, 
отриманої з особистого 
підсобного господарства та 
від самозаготівель 3,7 1,3 9,9 3,9 3,4 4,2 1,4 10,5 4,3 4,0

Пільги та субсидії 
безготівкові на оплату 
житлово-комунальних 
послуг, електроенергії та 
палива 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6

Пільги безготівкові на 
оплату товарів та послуг з 
охорони здоров’я, 
туристичних послуг, путівок 
на бази відпочинку тощо, на 
оплату послуг транспорту, 
зв’язку 

0,5 0,9 0,2 0,4 0,7 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4

Грошова оцінка допомоги 
від родичів та інших осіб 
продовольчими товарами 1,3 1,3 1,6 1,4 1,2 1,4 1,4 1,4 1,6 1,2

Інші надходження  3,6 3,6 3,2 4,6 2,7 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1
Довідково: загальні доходи, 
грн. 4277,6 4424,9 3944,5 5156,5 3739,3 4396,0 4441,8 4296,0 5316,5 3832,2

______________________ 
1 Сукупні ресурси домогосподарств включають загальні доходи, а також суми використаних заощаджень, приросту в 
обстежуваному періоді позик, кредитів, боргів, узятих домогосподарством, а також повернених домогосподарству 
боргів. Цей показник відображає потенційні ресурси домогосподарства, отримані в обстежуваному періоді. 
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Додаток 4 
 

Структура сукупних ресурсів домогосподарств залежно від рівня середньодушових еквівалентних 
загальних доходів 

 
(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство) 

 9 місяців 2013р. 9 місяців 2014р. 

усі 
домо-
госпо-
дар- 
ства 

домогосподарства, які за рівнем 
середньодушових еквівалентних 

загальних доходів у місяць входять 
до складу усі домо-

госпо-
дар- 
ства 

домогосподарства, які за рівнем 
середньодушових еквівалентних 

загальних доходів у місяць 
входять до складу 

першої 
дециль-

ної групи 

десятої 
дециль-
ної групи  

групи нижче 
прожит-
кового 

мінімуму 
(1108,0 грн.) 

першої 
дециль-
ної групи 

десятої 
дециль-

ної групи  

групи нижче 
прожит-
кового 

мінімуму 
(1176,0 грн.) 

Усього сукупних 
ресурсів, грн. 4434,4 2383,9 8633,1 2275,2 4492,4 2487,2 7950,4 2411,0 
 відсотків 
Грошові доходи 90,5 89,0 89,3 88,5 91,6 89,0 93,9 88,3 

оплата праці 50,3 44,9 58,5 45,4 49,6 42,2 54,9 41,8 
доходи від  
підприємницької  
діяльності та  
самозайнятості 4,0 2,4 4,7 2,5 5,1 4,5 9,6 4,2 
доходи від продажу 
сільськогоспо- 
дарської продукції 2,9 2,6 2,4 2,8 3,2 2,4 3,4 2,6 
пенсії, стипендії, 
допомоги та субсидії,  
надані готівкою 27,5 30,5 18,5 28,0 27,2 32,1 19,3 31,6 
грошова допомога  
від родичів та інших  
осіб 4,1 6,2 3,6 7,0 4,3 5,7 4,4 6,0 

   інші грошові доходи 1,7 2,4 1,6 2,8 2,2 2,1 2,3 2,1 

Вартість спожитої 
продукції, отриманої з 
особистого підсобного 
господарства та від 
самозаготівель 3,7 6,3 1,3 6,5 4,2 5,9 2,1 6,2 

Пільги та субсидії 
безготівкові на оплату 
житлово-комунальних 
послуг, електроенергії та 
палива 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,5 

Пільги безготівкові на 
оплату товарів та послуг 
з охорони здоров’я, 
туристичних послуг, 
путівок на бази 
відпочинку тощо, на 
оплату послуг 
транспорту, зв’язку 0,5 0,1 1,0 0,2 0,4 0,2 0,6 0,2 

Грошова оцінка допомоги 
від родичів та інших осіб 
продовольчими товарами 1,3 2,2 0,8 2,3 1,4 2,0 0,7 2,2 

Інші надходження 3,6 2,0 7,3 2,2 2,1 2,4 2,5 2,6 
Довідково: загальні 
доходи, грн. 4277,6 2334,9 7994,0 2225,5 4396,0 2426,1 7748,8 2346,4 
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Додаток 5 
 

Структура сукупних витрат1 домогосподарств 
 

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство) 
 9 місяців 2013р. 

усі  
домо- 
госпо-

дарства 

у т.ч. проживають домогос-
подар-
ства з 
дітьми 

домогос-
подар-

ства без 
дітей 

у  
міських 
посе-

леннях 

у  
сільській 
місце-
вості 

Усього сукупних витрат, грн. 3789,8 3966,7 3390,1 4589,3 3300,2 
 відсотків 
Споживчі сукупні витрати  90,2 91,1 87,7 92,1 88,7 

у тому числі  
продукти харчування та безалкогольні напої 50,0 48,8 53,4 49,6 50,4 
алкогольні напої 1,4 1,5 1,0 1,5 1,4 
тютюнові вироби 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 
одяг і взуття  5,6 5,3 6,2 6,5 4,8 

житло, вода, електроенергія, газ та інші 
види палива 9,4 10,1 7,4 8,6 10,0 

Довідково: оплата житла, комунальних 
продуктів та послуг 7,8 8,9 4,9 7,3 8,2 

з них  сума пільг та субсидій 0,5 0,5 0,4 0,3 0,7 
предмети домашнього вжитку, побутова 
техніка та поточне утримання житла 2,3 2,3 2,5 2,3 2,3 
охорона здоров’я 3,6 3,5 3,6 3,1 4,0 

з них сума пільг та дотацій на товари і 
послуги з охорони здоров’я 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 

транспорт  4,4 4,5 4,3 5,1 3,9 
з них сума пільг на проїзд в транспорті 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 

зв’язок 2,8 3,1 2,1 3,0 2,7 
відпочинок і культура 2,0 2,4 1,0 2,5 1,7 

з них сума пільг на оплату туристичних 
послуг 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 

освіта  1,3 1,4 0,9 1,8 0,8 
ресторани та готелі  2,7 3,4 1,2 3,1 2,4 

з них харчування поза домом 1,8 2,2 0,9 2,0 1,7 
різні товари та послуги 2,7 2,8 2,2 3,0 2,4 

Розподіл споживчих сукупних витрат      
продовольчі товари  53,4 52,3 56,3 53,1 53,7 
непродовольчі товари 20,8 20,0 22,4 22,1 19,8 
послуги  16,0 18,8 9,0 16,9 15,2 

Довідково: послуги (без витрат на 
харчування поза домом)  14,2 16,6 8,1 14,9 13,5 

витрати на харчування (включаючи 
харчування поза домом) 51,8 51,0 54,3 51,6 52,1 

Неспоживчі сукупні витрати (допомога родичам 
та іншим особам, купівля акцій, сертифікатів, 
вклади до банків, аліменти, будівництво та 
капітальний ремонт житла тощо) 9,8 8,9 12,3 7,9 11,3 
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Продовження 
 

 9 місяців 2014р. 

усі  
домо- 
госпо-

дарства 

у т.ч. проживають домогос-
подар-
ства з 
дітьми 

домогос-
подар-

ства без 
дітей 

у  
міських 
посе-

леннях 

у  
сільській 
місце-
вості 

Усього сукупних витрат, грн. 3931,0 4051,2 3668,6 4800,7 3398,3 
 відсотків 
Споживчі сукупні витрати  91,4 92,7 88,3 92,9 90,1 

у тому числі  
продукти харчування та безалкогольні напої 51,9 50,7 54,9 51,6 52,2 
алкогольні напої 1,4 1,5 1,1 1,4 1,4 
тютюнові вироби 2,0 2,2 1,9 2,1 1,9 
одяг і взуття  5,8 5,5 6,4 6,8 4,9 

житло, вода, електроенергія, газ та інші 
види палива 9,2 10,0 7,1 8,6 9,5 

Довідково: оплата житла, комунальних 
продуктів та послуг 7,7 8,9 4,8 7,4 8,0 

з них  сума пільг та субсидій 0,4 0,5 0,3 0,2 0,6 
предмети домашнього вжитку, побутова 
техніка та поточне утримання житла 2,3 2,2 2,5 2,2 2,3 
охорона здоров’я 3,6 3,5 3,8 3,0 4,2 

з них сума пільг та дотацій на товари і 
послуги з охорони здоров’я 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 

транспорт  4,4 4,8 3,5 4,6 4,3 
з них сума пільг на проїзд в транспорті 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 

зв’язок 2,8 3,1 2,1 3,0 2,7 
відпочинок і культура 1,7 2,1 0,8 2,1 1,4 

з них сума пільг на оплату туристичних 
послуг 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

освіта  1,2 1,3 0,7 1,7 0,7 
ресторани та готелі  2,4 2,9 1,3 2,7 2,1 

з них харчування поза домом 1,6 2,0 1,1 1,9 1,6 
різні товари та послуги 2,7 2,9 2,2 3,1 2,5 

Розподіл споживчих сукупних витрат      
продовольчі товари  55,3 54,4 57,9 55,1 55,5 
непродовольчі товари 20,8 20,4 21,6 21,8 20,2 
послуги  15,3 17,9 8,8 16,0 14,4 

Довідково: послуги (без витрат на 
харчування поза домом)  13,7 15,9 7,7 14,1 12,8 

витрати на харчування (включаючи 
харчування поза домом) 53,5 52,7 56,0 53,5 53,8 

Неспоживчі сукупні витрати (допомога родичам 
та іншим особам, купівля акцій, сертифікатів, 
вклади до банків, аліменти, будівництво та 
капітальний ремонт житла тощо) 8,6 7,3 11,7 7,1 9,9 

___________________________ 
1 Сукупні витрати складаються з грошових витрат, а також вартості спожитих домогосподарством продовольчих 
товарів, отриманих з особистого підсобного господарства та в порядку самозаготівель або подарованих родичами та 
іншими особами, суми отриманих пільг та безготівкових субсидій на оплату житла, комунальних продуктів та послуг, 
суми пільг на оплату телефону, проїзду в транспорті, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на 
оплату ліків, вітамінів, інших аптекарських товарів, медичних послуг. Вартість подарованих домогосподарством 
родичам та іншим особам продуктів харчування, отриманих з особистого підсобного господарства, включається до 
сукупних витрат у зв’язку з постійним характером цієї допомоги. 
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Додаток 6 
 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 
 

(у середньому за місяць у розрахунку на одну особу, кг) 

 

9 місяців 2013р. 9 місяців 2014р. 

усі 
домо-
гос-

подар-
ства 

у т.ч. 
проживають домо-

гос-
подар-
ства з 
дітьми 

домо-
гос-

подар-
ства  

без дітей 

усі 
домо-
гос-

подар-
ства 

у т.ч. 
проживають домо-

гос-
подар-
ства з 
дітьми 

домо-
гос-

подар-
ства 
без 

дітей 

у 
 міських 

посе-
леннях 

у 
сільській 
місце-
вості 

у 
 міських 

посе-
леннях 

у 
сільсь-

кій 
місце-
вості 

М’ясо і 
м’ясопродукти  4,9 5,5 4,2 4,3 5,9 4,8 5,3 4,2 4,2 5,7 

Молоко і молочні 
продукти 20,2 20,5 19,8 17,4 23,4 20,1 20,1 20,0 17,4 23,0 

Яйця, шт. 20 21 19 19 22 20 20 19 18 21 

Риба і 
рибопродукти 1,7 1,8 1,6 1,4 2,1 1,5 1,5 1,5 1,3 1,9 

Цукор 3,1 2,9 3,5 2,6 3,6 3,0 2,9 3,3 2,6 3,5 

Олія та інші 
рослинні жири 1,7 1,7 1,8 1,4 2,1 1,7 1,7 1,7 1,4 2,0 

Картопля 7,0 5,9 9,1 6,1 8,1 6,8 5,9 8,7 5,9 7,8 

Овочі і баштанні 10,0 9,8 10,1 8,1 11,9 9,5 9,2 9,7 7,8 11,1 

Фрукти, ягоди, 
горіхи, виноград 4,0 4,7 2,5 3,5 4,3 3,5 4,1 2,4 3,2 3,8 

Хліб і хлібні 
продукти 9,0 8,3 10,5 7,5 10,6 9,0 8,2 10,5 7,5 10,6 
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Додаток 7 
 

Структура сукупних витрат домогосподарств залежно від рівня 
середньодушових еквівалентних загальних доходів 

 
(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство) 

 9 місяців 2013р. 

усі  
домо-
госпо-

дарства 

 домогосподарства, які за рівнем 
середньодушових еквівалентних 

 загальних доходів у місяць входять 
до складу 

першої 
дециль-

ної групи 

десятої 
дециль-

ної групи  

групи  
нижче про-
житкового 
мінімуму 

(1108,0 грн.) 

Усього сукупних витрат, грн. 3789,8 2420,3 6627,5 2366,4 
 відсотків 
Споживчі сукупні витрати  90,2 96,4 81,3 96,7 

у тому числі     
продукти харчування та безалкогольні напої 50,0 60,6 37,3 61,1 
алкогольні напої 1,4 1,0 1,6 1,1 
тютюнові вироби 2,0 2,7 1,6 2,8 
одяг і взуття  5,6 5,9 5,1 5,8 

житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 9,4 10,3 8,7 10,1 

Довідково: оплата житла, комунальних продуктів та 
послуг 7,8 8,6 7,0 8,6 

з них сума пільг та субсидій 0,5 0,3 0,3 0,3 
предмети домашнього вжитку, побутова техніка та 
поточне утримання житла 2,3 1,7 2,9 1,5 
охорона здоров’я 3,6 2,5 3,9 2,3 

з них сума пільг та дотацій на товари і послуги з 
охорони здоров’я 0,3 0,0 0,5 0,0 

транспорт  4,4 2,5 6,4 2,5 

з них сума пільг на проїзд в транспорті 0,2 0,1 0,2 0,1 
зв’язок 2,8 3,1 2,4 3,2 
відпочинок і культура 2,0 1,2 3,0 1,3 

з них сума  пільг на оплату туристичних послуг 0,1 0,0 0,1 0,0 
освіта  1,3 1,0 1,3 1,1 
ресторани та готелі  2,7 1,6 4,2 1,6 

з них харчування поза домом 1,8 1,1 2,8 1,2 
різні товари та послуги 2,7 2,3 2,9 2,3 

Розподіл споживчих сукупних витрат     
продовольчі товари  53,4 64,3 40,5 65,0 
непродовольчі товари 20,8 20,1 20,0 19,6 
послуги  16,0 12,0 20,8 12,1 

Довідково: послуги (без витрат на харчування поза 
домом)  14,2 10,9 18,0 10,9 

витрати на харчування (включаючи харчування поза 
домом) 51,8 61,7 40,1 62,3 

Неспоживчі сукупні витрати (допомога родичам та іншим 
особам, купівля акцій, сертифікатів, вклади до банків, 
аліменти, будівництво та капітальний ремонт житла тощо) 9,8 3,6 18,7 3,3 
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Продовження 

 
 9 місяців 2014р. 

усі  
домо-
госпо-

дарства 

 домогосподарства, які за рівнем 
середньодушових еквівалентних 

загальних доходів у місяць входять 
до складу 

першої 
дециль-

ної групи 

десятої 
дециль-

ної групи  

групи  
нижче про-
житкового 
мінімуму 

(1176,0 грн.) 

Усього сукупних витрат, грн. 3931,0 2677,2 6154,6 2647,7 
 відсотків 
Споживчі сукупні витрати  91,4 96,5 85,4 96,6 

у тому числі     
продукти харчування та безалкогольні напої 51,9 61,9 41,2 62,4 
алкогольні напої 1,4 1,0 1,6 1,0 
тютюнові вироби 2,0 2,6 1,6 2,5 
одяг і взуття  5,8 5,7 5,6 5,6 

житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 9,2 9,8 8,3 9,8 

Довідково: оплата житла, комунальних продуктів та 
послуг 7,7 8,7 7,0 8,7 

з них сума пільг та субсидій 0,4 0,4 0,3 0,4 
предмети домашнього вжитку, побутова техніка та 
поточне утримання житла 2,3 1,4 2,6 1,3 
охорона здоров’я 3,6 2,7 4,1 2,6 

з них сума пільг та дотацій на товари і послуги з 
охорони здоров’я 0,2 0,0 0,4 0,0 

транспорт  4,4 2,4 6,7 2,4 
з них сума пільг на проїзд в транспорті 0,2 0,1 0,2 0,1 

зв’язок 2,8 2,9 2,7 2,9 
відпочинок і культура 1,7 1,2 2,8 1,2 

з них сума  пільг на оплату туристичних послуг 0,0 0,0 0,0 0,0 
освіта  1,2 1,0 1,1 1,0 
ресторани та готелі  2,4 1,4 4,1 1,5 

з них харчування поза домом 1,6 1,1 3,2 1,2 
різні товари та послуги 2,7 2,5 3,0 2,4 

Розподіл споживчих сукупних витрат     
продовольчі товари  55,3 65,5 44,4 65,9 
непродовольчі товари 20,8 19,3 21,4 19,1 
послуги  15,3 11,7 19,6 11,6 

Довідково: послуги (без витрат на харчування поза 
домом)  13,7 10,6 16,4 10,4 

витрати на харчування (включаючи харчування поза 
домом) 53,5 63,0 44,4 63,6 

Неспоживчі сукупні витрати (допомога родичам та іншим 
особам, купівля акцій, сертифікатів, вклади до банків, 
аліменти, будівництво та капітальний ремонт житла тощо) 8,6 3,5 14,6 3,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконавець: С. В. Спесива-Ухова 235 31 22 


