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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний збірник "Доходи та витрати населення Закарпатської 

області" містить дані щодо доходів та витрат населення, їх структури, 
зміни обсягів, наявних та реальних наявних доходів, а також доходи та 
витрати населення за областей України. 

Крім того, в збірнику приведені дані про рівень заробітної плати 
працівників області, стан її виплат, середній розмір пенсій, динаміку та 
рівень цін в торговельній мережі та на ринках області, споживання 
продуктів харчування населенням області та ін. 

Розрахунок елементів доходів та витрат населення здійснені на 
основі методологічних принципів міжнародного стандарту Системи 
національних рахунків, прийнятого в 1993 році Комісією Європейських 
співтовариств, Міжнародним валютним фондом, Організацією Об’єднаних 
Націй і Світовим банком, стосовно визначення доходів та витрат для 
складання рахунків сектору домашніх господарств. При цьому 
враховуються закономірності економічного розвитку України, специфіка 
національного первинного обліку та звітності.   

Збірник буде корисний широкому колу користувачів: органам 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, працівникам державних 
установ, викладачам, аспірантам, студентам, всім, хто бажає ознайомитись 
з процесами, які відбуваються в економіці області та всіх областей  
України. 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗМІСТ 

 
Передмова ............................................................................................................................. 3
 

Скорочення .......................................................................................................................... 4
 

Умовні позначення .............................................................................................................. 4
 

Короткий аналітичний огляд .............................................................................................. 7
 

 РОЗДІЛ 1. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ НАДХОДЖЕННЯ.......................... 8

  

1.1. Доходи населення....................................................................................................... 8
  

1.2. Структура доходів населення області....................................................................... 8
  

1.3. Зміна обсягів доходів населення............................................................................... 9
  

1.4. Наявний доход населення області............................................................................. 9
  

1.5. Середньомісячні наявні доходи у розрахунку на одну особу за областями 
України у 2014 році.................................................................................................... 10

  

1.6. Доходи населення за областями України................................................................. 11
  

1.7. Структура доходів населення за областями України.............................................. 17
  

1.8. Зміна обсягів доходів населення за областями України......................................... 23
  

1.9. Наявний доход населення за областями України.................................................... 29
  

1.10. Середньомісячна номінальна заробітна плата по містах та районах.................... 34
  

1.11 Розподіл кількості найманих працівників Закарпатської області за рівнем 
номінальної заробітної плати у грудні 2012–2014 років.........................................

34
  

1.12. Зареєстроване безробіття за соціальними групами................................................. 35
  

1.13. Тривалість зареєстрованого безробіття.................................................................... 35
  

1.14. Середній розмір місячної пенсії у Закарпатській області...................................... 36
  

1.15. Співвідношення розмірів пенсій та середньомісячної заробітної плати у 
Закарпатській області.................................................................................................

36
  

 РОЗДІЛ 2. ВИТРАТИ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ І ОСНОВНІ 
НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НАСЕЛЕННЯМ..... 37

  

2.1. Витрати та заощадження населення......................................................................... 37
  

2.2. Структура витрат та заощаджень населення області............................................... 37
  

2.3. Зміна обсягів витрат та заощаджень населення....................................................... 38
  

2.4. Фактичне індивідуальне кінцеве споживання за джерелами фінансування 
(придбання товарів та послуг)................................................................................... 38

  

2.5 Витрати та заощадження населення за областями України................................. 39
  

2.6. Структура витрат та заощаджень населення за областями  України.................... 45
  

2.7. Зміна обсягів витрат та заощаджень населення за областями України............... 47
  

2.8. Фактичне індивідуальне кінцеве споживання за джерелами фінансування 
(придбання товарів та послуг)................................................................................... 50

  

2.9. Структура сукупних витрат домогосподарств........................................................ 54
  



2.10. Структура грошових витрат домогосподарств........................................................ 55
  

2.11. Споживання продуктів харчування у домогосподарствах..................................... 57
  

2.12. Частка продуктів харчування, вироблених в особистих підсобних 
господарствах.............................................................................................................. 58

  

2.13. Наявність у домогосподарствах області окремих товарів тривалого 
користування............................................................................................................... 60

  

2.14. Розподіл домогосподарств за рівнем доступності медичної допомоги, 
можливості придбання ліків та медичного приладдя............................................. 61

  

2.15. Прийом студентів до вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації за 
джерелами фінансування........................................................................................... 63

  

2.16. Індекси споживчих цін.............................................................................................. 64
  

2.17. Індекси споживчих цін, номінальної і реальної заробітної плати у 2005,  
2010–2014 роках....................................................................................................... 65

  

2.18. Роздрібний товарооборот по містах та районах...................................................... 66
  

2.19. Роздрібний товарооборот на одну особу по  містах та районах............................ 67
  

2.20. Співвідношення продовольчих і непродовольчих товарів у роздрібному 
товарообороті підприємств........................................................................................ 67

  

2.21. Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу у міських поселеннях і 
сільській місцевості.................................................................................................... 67

  

2.22. Обсяги послуг, реалізованих населенню, по містах та районах області............... 68
  

2.23. Рівень сплати населення за житлово-комунальні послуги..................................... 70
  

2.24. Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги................................... 71
 
 



Доходи та витрати населення Закарпатської області у 2014 році 
 

Доходи населення є одним з найбільш узагальнюючих показників 
економічного розвитку держави і підвищення добробуту населення. 

У  2014р. спостерігався спад доходів населення по Україні, однак у 
Закарпатській області їх обсяг зріс. 

За попередніми даними номінальні доходи населення Закарпатської 
області у 2014р. порівняно з попереднім роком зросли на 2,0% і склали  
29688 млн.грн. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на 
придбання товарів та послуг у порівнянні з 2013р. зменшились  
на 0,6% і склали 22383 млн.грн. Наявні доходи у розрахунку на одну особу 
становили 17789,7 грн., що на 0,8% менше, ніж у 2013р.  

Реальний наявнй доход, визначений з урахуванням цінового фактору 
у порівнянні з 2013р. зменшився на 11,0%, а по Україні – на 8,4%.  

Традиційно основними джерелами доходів населення області  
у 2014р. є соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти, які 
склали 12329 млн.грн., їх частка у структурі доходів населення 41,5% та 
заробітна плата, відповідно, 9429 млн.грн. і 31,8%. 

Вагомим джерелом доходів населення залишається прибуток та 
змішаний доход фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, 
який становив 7068 млн.грн., його частка у структурі доходів населення – 
23,8%. 

Найменша частка у доходах населення (2,9%) припадала на доходи 
від власності, одержані, які склали у 2014р. 862 млн.грн. 

Зростання доходів населення призвело до відповідного збільшення 
витрат на придбання населенням споживчих товарів та оплату послуг у   
2014р. склали 28103 млн.грн. або на 8,5% більше порівняно з 2013р.,  
а їх частка у структурі витрат та заощаджень населення області склала 
94,7%. 

Поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні 
трансферти склали 2036 млн.грн. Питома вага цієї статті витрат становила 
6,8% і зросла порівняно з 2012р. на 3,5 в.п. 

Складовими частинами заощаджень населення  є нагромадження 
нефінансових активів (657 млн.грн.) та приріст фінансових активів (–
1453,0 млн.грн.). Основною формою заощаджень є нагромадження 
нефінансових активів.  

 


