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Домогосподарство – сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні
або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство,
повністю або частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати в родинних
стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких з цих стосунків, або бути і в тих, і в
інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи (стаття 1 Закону України "Про
Всеукраїнський перепис населення").

Домогосподарства беруть участь в обстеженні один рік.
Обстеження проводять щоквартально в усіх регіонах країни, воно репрезентує все населення,

за винятком військовослужбовців строкової служби, осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі,
осіб, які постійно проживають у будинках-інтернатах, будинках для осіб похилого віку, а також
маргінальних прошарків населення. Крім того, при формуванні вибіркової сукупності були також
виключені території, які не можуть бути обстежені у зв’язку з радіоактивним забрудненням (зони
відчуження та обов’язкового відселення).

Починаючи з 2004 р. обстеженням умов життя домогосподарств охоплені мешканці усіх типів гуртожитків (сімейних, студентських
тощо). У 1999–2003 рр. обстежувалися лише мешканці сімейних гуртожитків.

Підсумки вибіркового обстеження поширюють із застосуванням процедури статистичного зважування на генеральну сукупність – усе
населення області.

В основу дослідження диференціації домогосподарств за рівнем матеріальної забезпеченості, починаючи з 2007 р., покладені показники
доходів, до 2007 р. використовувались показники витрат.

Програма обстеження містить систему показників, що враховує зміни, пов’язані з переходом економіки до ринкових відносин, а також
технологію збору та розробки отриманої інформації, яка значно розширює можливості її аналізу.

Кількість домогосподарств

Всього опитано в Україні за 
2017 р. – 14985,6 тис. 

Всього опитано в Харківській 
області за 2017 р. – 1111,2 тис.



Розподіл домогосподарств за 
місцем проживання

80,2% у міських 
поселеннях

19,8% у сільській 
місцевості

Середній розмір 
домогосподарства – 2,44 особи

Розподіл домогосподарств 
з дітьми 

377,6 тисяч 
домогосподарств з дітьми

82,9% мають 
одну дитину

15,7% мають 
дві дитини

1,4% мають 
три дитини



67,9

32,1

Розподіл домогосподарств за наявністю 
працюючих осіб у їх складі, % 

Є працюючі особи Немає працюючих осіб

Кількість 
зайнятого 
населення 

працездатного 
віку у % до 
відповідної 

вікової групи

Безробітне 
населення 

працездатного 
віку у % до 
відповідної 

вікової групи

Середня 
тривалість 

пошуку роботи 
безробітними, 

місяців

71 6,3 5

за методологією МОП

53,7

0,6

36,1

5,8 3,8

Розподіл домогосподарств за типом житла, %

окрема квартира комунальна квартира

індивідуальний будинок частина індивідуального будинку

гуртожиток

9,2

12,4

21,9

26,3

20

6,5 3,7

Розподіл домогосподарств за часом будівництва 
житла, %

у 40-х роках і раніше у 50-х роках

у 60-х роках у 70-х роках

у 80-х роках у 1991-2000 роках

у 2001 році та пізніше



Інші доходи – 293,8 грн

Доходи від власності (дивіденди 
від акцій та інших цінних 

паперів, відсотки по вкладах, 
доходи від здачі внайми 

нерухомості тощо) – 117,3 грн

Допомоги, пільги, субсидії та 
компенсаційні виплати, надані 

готівкою – 172,3 грн

Оплата праці – 4269,7 грн

Пенсії – 1174 грн

Грошова допомога  від родичів та 
інших осіб – 263,6 грн

Грошові доходи у середньому за 
місяць у розрахунку на одне 

домогосподарство
Середньомісячна заробітна плата штатного
працівника Харківської області у 2017 році
становила 6244 грн

Середній розмір призначеної місячної пенсії
пенсіонерам Харківської області, які
перебувають на обліку в органах Пенсійного
фонду на початок 2018 року становила
2530,2 грн, за віком – 2595,2 грн

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг у
Харківській області за січень–грудень 2017 становила
241 млн.грн, для придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива – 58 млн.грн



47% на продукти 
харчування та 

безалкогольні напої 

1,2% на алкогольні напої 1,9% на тютюнові вироби 

6% на одяг і взуття 

18,1% на житло, воду, 
електроенергію, газ та інші 

види палива 

2,1% на предмети 
домашнього вжитку, 
побутову техніку та 

поточне утримання житла 

4% на охорону здоров'я 

2,9% на транспорт 3,2% на зв'язок 1,7% на відпочинок і 
культуру 

1,2% на освіту 

2,1% на ресторани та 
готелі 

5,6% на неспоживчі 
грошові витрати (допомога 
родичам, купівля валюти, 

витрати на особисте 
підсобне господарство) 

Структура грошових витрат у 
середньому за місяць у розрахунку 

на одне домогосподарство, %

3% інші витрати 



465,2
647,1

166,2

316,5

74,3

240,7205,4
213,6

194,1

61,9

149,8
71,1

хліб і хлібопродукти

м'ясо та м'ясопродукти

риба та рибопродукти

молоко та сир 

яйця

олія та жири

фрукти

овочі, включаючи 

картоплю

цукор, джем, мед, 

сироп, шоколад та 

кондитерські вироби

інші продукти 

харчування

безалкогольні напої

харчування поза домом

Грошові витрати на харчування у розрахунку на одне 
домогосподарство, грн

8,3 кг овочів і 
баштанних 

(кавунів і динь)
5,5 кг картоплі

7,9 кг хлібу і 
хлібопродуктів

5,1 кг м'яса, 
м'ясопродуктів та 

сала

19,1 кг молока, 
молокопродуктів 

та масла

1,3 кг риби і 
рибопродуктів

3,7 кг фруктів, 
ягід, горіхів, 
винограду

20 яєць 
2,6 кг цукру, 

меду

Споживання продуктів харчування у середньому за 
місяць у розрахунку на одну особу

Середньодобовий раціон 
однієї особи



Кількість осіб, які повідомили, що 
мають хронічні  (6 місяців і 

більше у 2017 році) 
захворювання або проблеми зі 

здоров’ям – 1315,9 тис. 

Виразку 
шлунка або 12-
палої кишки –

6,6%

Остеохондроз –
16,9%

Артроз, артрит (у 
т.ч. ревматоїдний) 

– 16,8%

Хронічний 
бронхіт, 

емфізему легенів 
– 7,1%

Інсульт – 3%
Серцеві 

захворювання 
– 30,7%

Гіпертонію –
44,2%

Алергію (за 
винятком алергічної 

астми) – 7%

Катаракту – 6,8%

Діабет – 6,3%

Хронічний гепатит, 
жовчокам'яна хвороба, 
холецистит, холангіт, 

цироз печінки – 11,9%

Мігрень або 
частий головний 

біль – 15,5%

Інші  
захворювання 

– 17,2%

Кількість осіб, які  повідомили, 
що зверталися за медичною 

допомогою протягом останніх 
12 місяців – 2402,8 тис., з них: 

До приватного стоматолога –
2,7%

До стоматолога у державній 
медичній установі – 32,7%

До сімейного лікаря у 
поліклініці – 28,4%

До поліклініки (крім 
стоматолога) – 73,5%

До швидкої медичної 
допомоги – 4,5%

До народного цілителя, 
гомеопата, знахаря, 

екстрасенса і т.ін. – 0,6%

До платної медичної установи 
або приватно практикуючого 
лікаря (крім стоматолога) –

1,1%

Розподіл населення у 
віці 18 років і старше 
залежно від величини 

індексу маси тіла

Менше 18,5 
(понижена 
маса тіла) –

0,5%

від 18,5 до 
25 (норма) –

42,5%

від 25 до 30 
(надлишкова 
маса тіла) –

43,2% 

від 30 до 40 
(ожиріння) –

13,3% 

понад 40 
(крайнє 

ожиріння) –
0,5% 

Частка населення у віці 6 

років і старші, яке 
займається фізкультурою 

та спортом не менше 
одного разу на тиждень

Діти у віці від 6 до 
18 років – 94,6%

Жінки у віці           
18 років і старші –

36,3% 

Чоловіки у віці           
18 років і старші –

42,8% 



Оцінка домогосподарствами 
ознак бідності та позбавлення в 

сучасному українському 
суспільстві: 

Розподіл домогосподарств за 
розміром середньодушового 

грошового доходу (грн), який 
домогосподарство вважає 

достатнім, щоб не відчувати 
себе бідними (%): 

до 2000,0 – 0,3% 
2000,1-3000,0 –

1,1% 

3000,1-4000,0 –
1,8%

4000,1-5000,0 –
6,6% 

5000,1-6000,0 –
6,1% 

6000,1-7000,0 –
5,9%  

5000,1-6000,0 –
6,1% 

7000,1-8000,0 –
11,4%  

8000,1-9000,0 –
6,2%

9000,1 - 10000,0 
– 26,7% 

понад 10000,0 –
33,9% 

Харчування Непродовольчі товари 
Житлові умови 

домогосподарства 

недостатність коштів 
для: %

того, щоб не 
відмовляти собі в 
найнеобхідніших 
недорогих продуктах 
харчування 14,2

споживання страви з 
м'ясом, курятиною, 
рибою (або їх
вегетаріанським 
еквівалентом) через 
день 23,6

недостатність коштів 
для: %

оновлення за 
потребою верхнього 
одягу та взуття для 
холодної пори року 
для дорослих один 
раз  на 5 років 30

придбання за 
потребою нового 
одягу та взуття для 
дітей 7,8

відсутність у зв'язку з 
недостатністю коштів:

телевізора 2,2

холодильника 2,4

телефона ( в т.ч. 
мобільного) 1,8

комп'ютера 11,1

пральної машини 9,5

автомобіля 23,8

відсутність у зв'язку з 
недостатністю коштів: %

житла у нормальному стані 
(протікає дах, вологі 
стіни/фундамент або гнилі 
віконні рами чи підлога) 10,0

водогону у житлі 12,8

ванної або душової кімнати 
всередині житла 13,1

туалету зі зливом всередині 
житла 13,3

недостатність коштів для:

своєчасної  та в повному обсязі 
оплати рахунків за житло та 
необхідні послуги з його 
утримання або оплати газу для 
приготування їжі 35,2

підтримування достатньо теплої 
температури у своєму житлі (на 
придбання палива, обігірвача 
тощо) протягом оплювального 
сезону 31,1

своєчасної та в повному обсязі 
оплати орендних, іпотечних 
платежів, платежів за 
споживчими кредитами тощо 7,9

наявність житлової площі, що не 
перевищує 5 кв.м. на особу 4,5


