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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний збірник "Доходи та витрати населення Закарпатської 

області" містить остаточні та попередні (за 2012р.) результати річних 
розрахунків доходів і витрат населення. 

У збірнику наведено зміни обсягів, структуру основних показників 
доходів, витрат та заощаджень населення, наявні та реальні доходи, 
номінальний розмір середньомісячної заробітної плати у розрізі районів, 
середній розмір пенсій пенсіонерів, індекси споживчих цін (інфляції) по 
Україні та області. Окремі таблиці містять адміністративні дані Головного 
управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області, управління 
праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. 

Основні показники наведені у порівнянні з середніми показниками 
по країні та областях Західного регіону. Збірник містить короткий 
аналітичний огляд основних сегментів доходів та витрат населення. 

Для наглядності і зручності користування, матеріали проілюстровано 
графіками, діаграмами, наведено методологічні визначення економічних 
термінів. 

Метою збірника є доведення інформації до фахівців, науковців, 
органів державного управління та широкого кола споживачів статистичної 
інформації. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ 

 
Доходи населення включають обсяг нарахованих у грошовій та 

натуральній формі: заробітної плати, прибутку та змішаного доходу, 
одержаних доходів від власності, соціальних допомог та інших поточних 
трансфертів. 

Заробітна плата є первинним доходом домашніх господарств та являє 
собою винагороду у грошовій або натуральній формі, яка повинна бути 
виплачена роботодавцем найманому працівнику за роботу, виконану у 
звітному періоді. 

Прибуток та змішаний доход – це доход, який одержується 
фізичними особами у результаті виробничої діяльності за виключенням 
витрат, пов'язаних із її здійсненням. 

Доходи від власності – це первинні доходи, які одержують власники 
фінансових активів і матеріальних невироблених активів (землі, майнових 
прав і т.д.) від надання їх у користування іншим інституційним одиницям. 
Вони включають: доходи, дивіденди, відсотки згідно акцій, внесків та 
договорів оренди земельних ділянок та майна; доходи населення від 
власності на землю; проценти за вкладами отримані від банків фізичними 
особами. 

Соціальні допомоги є одним з основних видів поточних трансфертів, 
які домашні господарства одержують у грошовій формі для забезпечення 
потреб, що виникли у зв'язку з певними подіями або обставинами 
(наприклад, хворобою, безробіттям, виходом на пенсію, житловими 
умовами, здобуттям освіти або сімейними обставинами). 

Інші одержані поточні трансферти включають поточні виплати 
населенню в грошовій формі (крім соціальних допомог): страхові 
відшкодування, виплати одноразової матеріальної допомоги працівникам, 
компенсації тощо. 

Соціальні трансферти в натуральній формі визначаються вартістю 
товарів та послуг, які надаються домашнім господарствам безкоштовно або 
за економічно незначущими цінами органами загального державного 
управління і некомерційними організаціями, що обслуговують домашні 
господарства (НКОДГ). 

Витрати населення включають: витрати на придбання товарів та 
послуг; сплачені доходи від власності; поточні податки на доходи, майно 
та інші поточні трансферти. 

Витрати на придбання товарів та послуг є основним видом витрат 
населення та визначаються як вартість продукції, що: 

– придбана населенням за рахунок власних коштів; 
– одержана в натуральній формі в результаті підприємницької 



діяльності; 
– отримана у вигляді соціальних трансфертів у натурі від органів 

державного управління і НКОДГ. 
Поточні податки на доходи, майно тощо відносяться до складу 

основних видів поточних трансфертів. Це податки, які регулярно 
сплачуються домашніми господарствами після отримання прибутку та 
інших доходів у зв'язку з володінням майном тощо. 

Поточні трансферти включають також внески населення на соціальне 
страхування. До них відносяться платежі до Фонду соціального страхування 
України з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду та Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття, які визначаються, виходячи із встановленого законодавством 
відсотку утримань із суми нарахованої заробітної плати. 

Інші сплачені поточні трансферти включають страхові платежі, 
перекази, штрафи, членські внески у громадські організації тощо. 

Наявний доход – це максимальний обсяг грошових доходів, які 
можуть бути використані домашніми господарствами на придбання 
споживчих товарів та оплату послуг. Вони включають оплату праці, 
прибуток, змішаний доход, сальдо доходів від власності, соціальні 
допомоги, інші одержані поточні трансферти за виключенням сплачених, 
зокрема поточних податків на доходи та майно. 

Реальний наявний доход – це наявний доход, визначений за 
виключенням впливу цін. 

Фактичне кінцеве споживання включає вартість усіх товарів і 
послуг, придбаних домашніми господарствами-резидентами для 
індивідуального споживання незалежно від джерела фінансування, та 
вартість колективних послуг, наданих органами державного управління 
суспільству в цілому або значним групам населення. Таким чином, 
сукупне кінцеве споживання складається з фактичного індивідуального 
та фактичного колективного кінцевого споживання. 

Витрати на придбання товарів та послуг для індивідуального 
споживання відносяться до індивідуальних кінцевих споживчих витрат, 
які включають: 

– витрати домашніх господарств на придбання споживчих товарів і 
послуг, включаючи витрати на неринкові товари та послуги, які 
реалізуються за економічно незначущими цінами; 

– витрати органів державного управління (включаючи фонди 
соціального страхування та позабюджетні фонди) і некомерційних 
організацій, що обслуговують домашні господарства, з урахуванням умовно 
обчислених витрат на придбання споживчих товарів та послуг 
індивідуального характеру, що надаються домашнім господарствам у 
вигляді соціальних трансфертів в натуральній формі. 

 



Фактичне колективне кінцеве споживання здійснюється за 
рахунок коштів органів державного управління, які використовуються для 
надання неринкових послуг колективного характеру (колективні кінцеві 
споживчі витрати). До колективних послуг відноситься діяльність по 
забезпеченню громадського порядку та безпеки, національної оборони, 
законодавча та нормативно-регулююча діяльність, забезпечення охорони 
навколишнього середовища, науково-дослідні та дослідно-конструкторські 
роботи тощо. 

 
 



 

Короткий аналітичний огляд 
 

 За попередніми даними, сукупні доходи населення області за 2012р. 
склали 26226 млн.грн., що на 8,1% більше, ніж за 2011р. Наявні доходи 
громадян, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та 
послуг, зросли  на 5,8% до 19822 млн.грн., реальні наявні – на 6,0%. 
Середньомісячні наявні доходи у розрахунку на особу збільшилися на 5,5% і 
склали 1318,7 грн.  
 Основним сегментом  сукупних доходів населення залишаються соціальні 
допомоги та інші поточні трансферти 44,7% або 11814 млн.грн. У структурі 
соціальних допомог та інших поточних трансфертів більше половини займали 
соціальні допомоги, які зросли на 14,3% порівняно з 2011р.  
 Заробітна плата, в тому числі прихована та зароблена громадянами 
області за кордоном, збільшилася протягом 2012р. на 10,6%. 
 Прибуток та змішаний доход, який одержують фізичні особи в результаті 
виробничої діяльності за виключенням витрат, пов’язаних із її здійсненням, зріс 
на 3,6% порівняно з показником 2011р. Частка його в загальному обсязі доходів 
громадян знизилася на 1,5 в.п. 

Одержані доходи від власності займали найменшу частку (1,4%) у 
сукупних доходах населення. 
 Витрати населення на придбання товарів та оплату послуг за 2012р. 
порівняно з 2011р. зросли на 15,4% і склали 23731 млн.грн. Приріст заощаджень 
становив 962 млн.грн.    
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