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ПРЕС-ВИПУСК  
 

Домогосподарства області та умови їх життя 

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств в області 
налічується 354,2 тис. домогосподарств, з них 59,4% проживають у сільській 
місцевості, 29,8% – у малих містах, 10,8% – у великих містах. 

У загальній кількості домогосподарств переважають домогосподарства, 
що складаються з чотирьох і більше осіб – 48,4%, з трьох осіб – 21,1%, з двох 
осіб – 20,0%, з однієї особи – 10,5%. Дітей до 18 років мають у своєму складі 
54,9%  домогосподарств, із них більше половини мають лише одну дитину.  

Кожне десяте домогосподарство складається лише з однієї дорослої особи, 
близько двох третин з яких перебувають у непрацездатному віці. У складі 78,6%  
із загальної кількості домогосподарств є одна або більше працюючих осіб  

Середньомісячні сукупні ресурси одного домогосподарства у 2018р. 
порівняно з 2017р. зросли на 18,9% і склали 12803,67 грн або 4672,87 грн на 
одного умовного члена1 домогосподарства та були дещо нижчими, ніж в 
середньому по країні (4693,87 грн). Основними джерелами сукупних ресурсів 
домогосподарств залишаються оплата праці (28,4%) та доходи від 
підприємницької діяльності та самозайнятості (27,9%). Питома вага пенсій, 
стипендій та соціальних допомог (включаючи готівкові та безготівкові пільги та 
субсидії) становила 15,7%.  

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у 2018р. 
порівняно з 2017р. зросли на 22,1% та становили 11790,34 грн., а на одного 
умовного члена1 домогосподарства – 4303,04 грн., що більше, ніж у середньому 
по країні (3937,73 грн). 

У структурі сукупних витрат домогосподарств переважали витрати на 
харчування – 49,3%, щомісячно середньостатистична сім’я спрямовувала на  
продукти харчування 5807,02 грн (включаючи вартість продуктів, отриманих з 
особистого підсобного господарства та вартість харчування поза домом). 
Вартість харчування однієї умовної особи1 в середньому на добу становила  
69,68 грн при 63,99 грн у середньому по країні та 59,71 грн у 2017р.   

На купівлю непродовольчих товарів та оплату послуг домогосподарства 
області витрачали 39,0% сукупних витрат. З них у структурі сукупних витрат 
домогосподарств найбільшу частку (12,0%) займали витрати на оплату житла, 
води, електроенергії, газу та інших видів палива, які складали 1419,99 грн у 
середньому за місяць, а на придбання одягу і взуття – 7,8% та 913,70 грн 
відповідно. 

На інші види товарів та послуг (відпочинок і культуру, освіту, зв’язок, 
охорону здоров’я, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне 
утримання житла, транспорт) – від 1,1% до 4,4% сукупних витрат. 

 
  
 

1 Починаючи з 2011р. при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації 
населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту відповідно до сучасної міжнародної практики 
впроваджено використання шкали еквівалентності. В Україні застосовується шкала, за якою першому члену 
домогосподарства присвоюється коефіцієнт 1, а всім іншим – 0,7. 
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