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П Е Р Е Д М О В А 

 

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 було запроваджене Держкомстатом України з 01 січня 

1999 року відповідно до "Програми реформування державної статистики на період до 

2002 року", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 

року №971, та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 

1998 року №1725 "Про проведення обстеження умов життя у домогосподарствах". 

Обстеження здійснюється на постійній основі, базується на загальноприйнятих 

міжнародних стандартах і відповідає сучасній соціо-демографічній ситуації в Україні.  

У збірнику наведені результати дослідження 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 в 1999–2006рр. 

Звертаємо увагу, що починаючи з 2011р. при розрахунку 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. 

До уваги користувачів. Зазначені зміни слід ураховувати при здійсненні аналізу 

окремих показників у динаміці.  

У 2002 році змінено методологію визначення показників споживчих витрат 

відповідно до міжнародної класифікації індивідуального споживання товарів і послуг 

за цілями (СОІСОР-НВS), рекомендованої Євростатом. Згадана класифікація 

застосовується в обстеженнях витрат  домогосподарств, а також для розрахунків 

макроекономічних показників щодо сектору домашніх господарств та при розрахунках 

ІСЦ (індексу споживчих цін).  

Наведені дані характеризують рівень життя домогосподарств Тернопільщини. 

Основні показники подаються  як у цілому по області, так і за типами місця 

проживання (міські поселення, сільська місцевість), типами домогосподарств тощо. 

Матеріали збірника  містять інформацію вибіркового обстеження, які поширені 

на генеральну сукупність (всі домогосподарства України), а також окремо по регіонах 

за допомогою процедури статистичного зважування.  

 

 

 



 

 

 

У збірнику використані дані інших галузей статистики (населення, праці, 

капітального будівництва, соціальної статистики та цін) Головного управління 

статистики у Тернопільській області, Тернопільського обласного управління водних 

ресурсів. 

Наприкінці публікації наведені окремі методичні пояснення щодо програми 

обстеження умов життя домогосподарств. 

 

Сподіваємося, що статистичний збірник буде корисним для всіх користувачів, 

хто вивчає й цікавиться життєвим рівнем населення області. 

 

 

СКОРОЧЕННЯ 

 

г – грам 

год – година 

грн – гривня 

кг – кілограм 

ккал – кілокалорія 

м2 – квадратний метр  

м3 – кубічний метр  

млн. – мільйон 

стор. – сторінка 

табл. – таблиця 

тис. – тисяча 

шт. – штук 

% – відсотків 

 

 

 

 

 
Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…)      – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірахменших за ті, що можуть  
бути виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці  не має сенсу 

“у тому 

числі”, “з 

них” 

– 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. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.1. Грошові витрати домогосподарств 
 

 (у середньому за місяць у розрахунку  

на одне домогосподарство, грн) 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

       

Грошові витрати - усього 2395,51 2933,61 3085,84 3439,21 4704,58 4775,15 

Споживчі грошові витрати 2051,70 2570,39 2672,80 3070,83 4276,04 4343,05 

Продукти харчування та 

безалкогольні напої 1006,33 1294,38 1325,74 1616,37 2340,16 2186,81 

Алкогольні напої 31,36 47,43 44,29 68,64 59,95 60,39 

Тютюнові вироби 36,24 45,01 43,87 58,60 88,06 91,97 

Одяг та взуття 187,52 225,93 235,16 300,96 290,27 426,50 

товари 183,92 221,67 231,69 295,99 285,36 416,29 

послуги 3,60 4,26 3,47 4,97 4,91 10,21 

Житло, вода, електроенергія, 

газ та інші види палива 241,12 388,86 283,19 

 

275,31 400,27 346,82 

товари 174,59 217,61 213,06 211,04 318,31 280,96 

послуги 66,53 71,25 70,13 64,27 81,96 65,86 

Довідково:       

294,21 

оплата житла, комунальних 

продуктів та послуг 170,44 213,29 212,34 219,59 330,64 

 Предмети домашнього 

вжитку, побутова техніка та 

поточне утримання житла 64,82 64,95 71,18 94,39 139,35 113,89 

товари 63,45 62,95 69,10 88,86 133,63 106,72 

послуги 1,37 2,00 2,08 5,53 5,72 7,17 

Охорона здоров'я 119,11 166,42 154,79 190,66 239,33 340,09 

товари 67,25 69,19 77,26 113,91 164,91 193,22 

послуги 51,86 97,23 77,53 76,75 74,42 146,87 

Транспорт  93,73 129,48 173,16 128,87 173,18 193,35 

товари 47,76 71,90 112,67 51,15 91,80 86,24 

послуги 45,97 57,58 60,49 77,72 81,38 107,11 

Зв'язок 68,72 81,57 93,22 99,43 117,88 139,96 

товари 2,66 4,34 2,77 8,84 5,40 11,11 

послуги 66,06 77,23 90,45 90,59 112,48 128,85 

Відпочинок та культура 27,50 44,03 53,12 71,31 66,05 77,44 

товари 19,82 27,61 38,76 50,02 44,44 44,60 

послуги 7,68 16,42 14,36 21,29 21,61 32,84 

Освіта 50,52 41,13 48,78 24,70 78,55 56,09 

Ресторани  та готелі 54,17 56,02 54,87 43,11 67,41 117,58 

   з них       

  харчування поза домом 43,08 51,74 47,18 40,35 58,21 96,92 

  витрати на оплату путівок 

  на бази відпочинку тощо 2,15 0,29 2,44 – 0,97 6,88 

Різні товари та послуги 70,56 85,18 91,43 98,48 154,19 192,16 

товари 53,79 57,37 57,96 66,07 107,40 132,99 

послуги 16,77 27,81 33,47 32,41 46,79 59,17 

Продовження табл.2.1. 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

       



 

 

 

Розподіл споживчих 

грошових витрат 

      

продовольчі товари 1073,93 1386,82 1413,90 1743,61 2480,48 2339,17 

непродовольчі товари 613,24 732,64 803,27 885,88 1216,48 1272,13 

послуги 364,53 450,93 455,63 441,34 579,08 731,75 

Довідково:        

витрати на продовольчі 

товари та харчування поза 

домом 1117,01 1438,56 1461,08 1783,96 2538,69 2436,09 

Неспоживчі грошові 

витрати 343,81 363,22 413,04 368,38 428,54 432,10 

Витрати на особисте 

підсобне господарство 127,49 125,74 105,63 110,06 158,44 145,36 

Допомога родичам, іншим 

особам 81,87 73,12 138,33 142,82 123,85 160,81 

Купівля нерухомості 1,11 97,37 – – 0,00 5,81 

Капітальний ремонт,  

будівництво житла та 

інших будівель 63,53 20,12 14,21 39,09 7,73 4,27 

Купівля акцій 

сертифікатів валюти, 

вклади до банків 48,15 28,97 134,59 38,41 101,39 75,26 

Аліменти 0,00 1,78 2,67 – 3,25 4,98 

Податки, збори, внески 1,00 0,14 – 0,41 0,87 0,56 

Інші витрати 20,66 15,98 17,61 37,59 33,01 35,05 

 

Кількість домогосподарств, 

тис. 361,7 360,2 359,8 359,0 358,7 357,8 

Середній еквівалентний 

розмір домогосподарства, 

осіб 2,961 2,36 2,36 2,36 2,35 2,35 

       

       
 

________________ 

1 У 2010р. визначався середній розмір домогосподарства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Сукупні ресурси домогосподарств  
 

(у середньому за місяць у розрахунку  

                                                       на одне домогосподарство, грн) 



 

 

 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

       

Сукупні ресурси - усього 3094,75 3710,42 4248,90 4297,16 5483,20 6730,62 

Загальні  доходи -усього 2977,33 3539,39 4068,79 4205,75 5272,01 6485,04 

  Грошові доходи 2528,59 3106,07 3539,75 3700,1 4432,78 5038,96 

Оплата праці 1082,70 1383,91 1543,21 1723,79 2072,59 2407,14 

Доходи від 

підприємницької 

діяльності та 

самозайнятості 175,31 48,70 104,24 

 

201,67 188,77 117,10 

Доходи від продажу 

сільськогосподарської 

продукції 199,02 110,00 136,47 

 

 

92,93 202,77 220,03 

Доходи від власності 

(дивіденди від акцій та 

інших цінних паперів, 

відсотки по вкладах, 

доходи від здачі внайми 

нерухомості тощо) 28,08 45,67 42,40 43,53 104,89 136,86 

Пенсії 655,27 845,79 1002,83 1016,97 1101,05 1275,46 

Стипендії 24,25 24,00 9,79 24,70 37,18 13,75 

Допомоги, пільги, 

субсидії та 

компенсаційні виплати, 

надані готівкою  79,75 201,84 275,96 185,06 144,35 234,48 

у тому числі       

допомога по безробіттю 4,51 16,77 20,09 14,31 15,91 15,74 

допомога 

малозабезпеченим 

сім’ям 13,99 5,96 10,21 53,14 9,46 53,50 

допомоги на дітей 53,29 148,11 219,42 99,65 99,16 148,72 

субсидії та пільги 

готівкою на оплату 

житлово-комунальних 

послуг, електроенергії 

та палива 0,36 0,87 0,56 0,85 2,84 1,28 

інші  7,60 30,13 25,68 17,11 16,98 15,24 

Грошова допомога від 

родичів та інших осіб 241,83 346,91 276,16 294,62 479,90 524,91 

Аліменти 12,25 4,33 0,71 1,50 0,59 - 

Інші грошові доходи 30,13 94,71 147,98 115,33 100,69 109,23 

 



 

 

 

      Продовження табл. 6.1. 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

       

Негрошові доходи 448,74 433,32 529,04 505,65 839,23 1446,08 

Вартість спожитої продукції, 

отриманої з особистого 

підсобного господарства та 

самозаготівель 350,95 340,19 432,28 400,46 504,95 569,39 

Пільги та субсидії 

безготівкові на оплату 

житлово-комунальних 

послуг, електроенергії та 

палива 17,63 23,95 20,33 16,12 198,26 662,77 

Пільги безготівкові на оплату 

товарів та послуг з охорони 

здоров’я, туристичних 

послуг, путівок на бази 

відпочинку тощо  5,79 0,74 8,69 1,02 6,15 4,72 

Пільги безготівкові на оплату 

послуг транспорту, зв’язку 3,40 4,18 6,12 8,13 5,17 5,78 

Грошова оцінка допомоги від 

родичів та інших осіб 

продовольчими товарами 70,97 64,26 61,62 79,92 124,70 203,42 

Доходи від продажу особистого 

і домашнього майна 0,00 0,21 – 

 

– 4,56 0,47 

Доходи від продажу 

нерухомості 0,00 – – – – - 

Використання заощаджень, 

позики, повернені 

домогосподарству борги 117,42 171,03 180,11 91,41 206,63 245,11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


