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Домогосподарство – це важливий суб’єкт національної економіки. В умовах сучасного 

світу домогосподарства потребують державної підтримки, тому дослідження, що стосуються 

рівня доходів населення, дуже важливі для оцінки загального фінансового стану [1]. 

          У 2018 році в Україні було 14934,9 тисяч домогосподарств. 67,4% з них – міське 

населення, а третина проживає у селах. Середній розмір домогосподарства – 2,58 особи. 

Сім’ї, що складаються з чотирьох і більше осіб, характерні переважно для сільської 

місцевості [2]. 

Було проведено вибіркове статистичне дослідження рівня сукупних доходів 

домогосподарств протягом останніх п’яти років. Отримані дані наведені у таблиці 1.  

 

Таблиця 1 - Структура доходів і ресурсів домогосподарств 

Показники Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

Сукупні ресурси в середньому за місяць у 

розрахунку на одне господарство, грн. 

4563,3 5231,7 6238,8 8165,2 9904,1 

Структура сукупних ресурсів домогосподарств, % 

Грошові доходи: 91,2 89,4 86,0 87,5 89,9 

оплата праці 48,8 47,2 46,7 52,4 54,5 

доходи від підприємницької діяльності 5,2 5,5 5,2 4,4 6,0 

доходи від продажу сільськогосподарської 

продукції 

3,2 3,4 2,9 3,0 2,5 

пенсії, стипендії, соціальні допомоги, 

допомога від родичів 

34,0 33,3 31,2 27,2 26,9 

Вартість продукції, отриманої з особистого 

домогосподарства 

4,6 5,1 4,8 7,5 7,0 

Пільги, субсидії на оплату житлово-

комунальних послуг 

0,4 1,3 4,7 4,7 2,8 

Пільги на лікування та купівлю 

медикаментів, на оплату послуг зв’язку, 

транспорт 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Інші надходження 3,4 3,8 4,1 3,4 3,1 

 

          На основі наведених у таблиці 1 даних, можна зробити висновок, що у структурі 

доходів домогосподарств протягом всього періоду найбільшу вагу мають грошові доходи, а 

саме оплата праці, пенсії, стипендії і соціальні допомоги. Обсяг сукупних ресурсів виріс на 

5340,8 грн. Спостерігається динаміка зміни обсягу субсидій на оплату житлово-комунальних 

послуг – їх кількість збільшилась, але у 2018 році знов зменшилась на 1,9%. Таким чином, 

політку в цій сфері можна вважати вдалою, адже наведені дані свідчать про покращення 

рівня дохідності домогосподарств.  
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