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ПЕРЕДМОВА 

 

Основною інформаційною базою комплексного дослідження рівня матеріального 

добробуту різних соціальних груп населення є дані вибіркового обстеження умов життя 

домогосподарств, які обʼєктивно відображають вплив на їх життєвий рівень багатьох процесів 

соціально-економічного розвитку України.  

Матеріали вибіркового обстеження умов життя домогосподарств розповсюджені на 

генеральну сукупність за допомогою процедури статистичного зважування.  

У даному збірнику наведено результати дослідження витрат і доходів домогосподарств 

за 2018–2020рр. Публікація містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його 

характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані стосовно споживання 

продовольчих, непродовольчих товарів та послуг, індекси споживчих цін на окремі їх види, 

дані по заробітній платі, інформацію про доходи та витрати населення.  

При розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації 

населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту, відповідно до сучасної 

міжнародної практики, використано еквівалентну шкалу, яка відображає зменшення 

мінімально необхідних потреб на одного члена домогосподарства при збільшенні розміру 

домогосподарства та зміні його складу.   

Розрахунок показників доходів в еквіваленті на одну умовну особу обумовлений 

існуванням у домогосподарстві умовно-постійних витрат (плата за житло та паливо, товари 

тривалого користування тощо), тобто спостерігається так звана економія на розмірі 

домогосподарства. В основу розрахунку доходів на умовну особу покладено еквівалентну 

шкалу, що застосовується в національних дослідженнях питань бідності, за якою першому 

члену домогосподарства присвоюється коефіцієнт 1, а всім іншим – 0,7.  

Дані, наведені у публікації, характеризують рівень життя населення Дніпропетровської 

області у порівнянні з даними по Україні, а окремі показники – з даними суміжних областей 

(у вигляді ранжованого ряду).  

Цей збірник підготовлено за матеріалами статистичних збірників Держстату “Витрати і 

ресурси домогосподарств України” за 2018–2020рр. Також використано інформацію 

Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області.  

Публікація підготовлена управлінням збирання даних вибіркових обстежень населення 

за участю:  

• управління збирання даних статистики цін;  

• управління аналізу статистичних даних;  

• управління поширення інформації та комунікацій. 

До відома користувачів: інформацію у збірнику наведено без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
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6.1. Структура сукупних ресурсів міських та сільських домогосподарств 

Дніпропетровської області у 2020 році 

 (у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство; відсотків) 

 
 

6.2. Сукупні ресурси домогосподарств Дніпропетровської та суміжних областей 
(з ранжуванням за сукупними ресурсами у розрахунку на одне домогосподарство у 2020 році) 

(у середньому за місяць; грн) 

 

На одне домогосподарство На одного члена домогосподарства 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Україна 9904,06 12118,47 12432,27 4693,87 5743,35 5920,13 

Донецька 8658,57 11062,07 12187,30 4486,31 5731,64 6314,66 

Полтавська 9739,64 10525,72 11974,30 4994,69 5397,81 6140,67 

Дніпропетровська 9876,82 12037,08 11925,95 5039,19 6141,37 6115,87 

Харківська 8856,48 10242,45 11192,13 4428,24 5121,23 5596,07 

Запорізька 9231,91 9857,40 11057,94 4570,25 4879,90 5501,46 

Миколаївська 8949,46 10547,46 10762,79 4302,63 5070,89 5174,42 

Херсонська 8274,74 9726,68 10466,14 3921,68 4609,80 4960,26 

Кіровоградська 8895,82 10303,84 10347,21 4682,01 5451,77 5474,71 
 

Сільські 
домогосподарства

47,8

19,3

9,3

9,4

7,9

1,7

2,4
2,2

Міські 
домогосподарства

60,8

25,1

0,5
6,0

0,2

1,5

4,8 1,3 Оплата праці

Пенсії, стипендії, допомоги, пільги, субсидії та 
компенсаційні виплати, надані готівкою

Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого 
підсобного господарства та від самозаготівель

Грошова допомога від родичів, інших осіб, аліменти 
та інші грошові доходи

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції 

Пільги та субсидії безготівкові, грошова оцінка 
допомоги від родичів та інших осіб продовольчими 
товарами

Доходи від підприємницької діяльності та 
самозайнятості

Інші надходження

6. ГРОШОВІ ДОХОДИ ТА СУКУПНІ РЕСУРСИ 

ДОМОГОСПОДАРСТВ  
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