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ПЕРЕДМОВА
СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ
Основною
інформаційною
базою
для комплексного
дослідження рівня
УМОВНІ
ПОЗНАЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАНІ
У ЗБІРНИКУ
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 соціальноекономічного розвитку України.
Вибіркове обстеження умов життя домогосподарств за новою програмою
було запроваджене з 1 січня 1999р. відповідно до “Програми реформування
державної статистики на період до 2002р.”, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 27 червня 1998 року № 971, та на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 2 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 даному збірнику наведені результати дослідження доходів і витрат
домогосподарств за 2016 рік. Публікація містить інформацію щодо життєвого рівня
населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані
щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг, наявності в
домогосподарствах дітей та за іншими соціально-економічними аспектами.
Звертаємо увагу, що починаючи 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. Для забезпечення можливостей
здійснення аналізу на співставних методологічних засадах були проведені
перерахунки відповідних показників 2010 року.
Починаючи з даних 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. 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».
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У 2009р. структура споживчих витрат гармонізована з Класифікацією
індивідуального споживання за цілями1, затвердженою наказом Держкомстату
України від 29 грудня 2007р. № 480.
Матеріали вибіркового опитування були поширені на генеральну сукупність
(все населення області) за допомогою процедури статистичного зважування.
У даній публікації в ході аналізу фактичних доходів і витрат
домогосподарств не враховується “ефект спільного проживання”, тобто розмір і
склад домогосподарства. Останнє враховується при дослідженні питань бідності
та нерівності домогосподарств шляхом застосування шкал еквівалентності.
Наприкінці збірника наведені методологічні пояснення щодо програми
обстеження умов життя домогосподарств, основних термінів та системи
показників, які характеризують стан матеріального добробуту домогосподарств.
До відома користувачів. Інформацію за 2016 рік у збірнику наведено без
урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ
тис.
%
грн
р.

– тисяча
– відсоток
– гривня
– рік

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ
Тире (–)
Нуль (0; 0,0)
«з них», «у тому числі»

– явищ не було;
– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що
можуть бути виражені використаними у таблиці
розрядами;
– мають місце випадки, коли наведено не всі
доданки загальної суми, а при округленні сума
складових не дорівнює підсумку.

____________
1

Зазначена класифікація, гармонізована з Класифікацією індивідуального споживання за цілями
Європейського Союзу – Classification of Consumption by Purose (COICOP-HBS), 2003.
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