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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах розвитку національної

економіки, підвищення рівня життя населення
постає одним із основних (ключових) завдань
країни. Важливим фактором впливу на цей про#
цес є доходи домогосподарств, адже вони ви#
ступають основною підвищення добробуту на#
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У статті розкрито питання формування доходів домогосподарств. Висвітлено сутність понять "домогосподар%
ство", "доходи домогосподарств". На основі опрацювання вітчизняної літератури, визначено, що основними джере%
лами формування доходів домогосподарств є: заробітна плата; доходи, отримані від власності на землю, капітал,
майно; грошові виплати населенню у вигляді трансфертних платежів. Встановлено основні фактори, що впливають
на формування доходів домогосподарств. Окреслено роль особистих підсобних господарств у формуванні доходів
домогосподарств. Представлено характеристику домогосподарств України та Львівської області. Проаналізовано
динаміку джерел формування доходів домогосподарств на основі офіційних статистичних даних. Показано вплив
доходів домогосподарств на рівень життя населення, завдяки розрахунку коефіцієнтів Лоренца та Джині.

The article deals with the issue of household incomes. It is highlighted the essence of the concepts of "household",
"household incomes". According to the study of national literature it is defined, that the main sources of household
incomes are: wages; income derived from ownership of land, capital assets; payments to households in the form of transfer
payments. It is defined main factors affecting on the formation of household incomes. It is outlined the role of private
farms in shaping household incomes. It is presented characteristics of household of Ukraine and Lviv region. It is analysed
dynamic sources of household incomes based on official statistics. It is shown the influence of household incomes on
living standards, through calculating the coefficient of Gini and Lorenz.
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селення, тобто задоволення різного роду мате#
ріальних та духовних цінностей. Особливо їхня
роль підвищується тоді, коли економіка країни
та її регіонів є нестабільною, що негативно по#
значається на порушенні стійкості рівноваги
основних параметрів економічної, соціальної та
фінансової систем.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
У зарубіжній літературі теоретичні аспек#

ти формування та розподілу доходів розгляну#
то у працях Дж. Кейнса, А. Сміта, Д. Рікардо,
К. Маркса, Дж. Міля, Дж. Хікса, Дж. Б. Клар#
ка, Р. Беккера, Дж. К. Гелбрейта та інших ав#
торів. Водночас проблеми формування та роз#
поділу доходів домогосподарств в умовах еко#
номічної нестабільності знайшли свої відоб#
раження у працях таких вітчизняних вчених:
С. Навроцького [1], С. Мочерного [2], Т. Кізи#
ми [3], Я. Штокало [4], І. Благуна [5], Х. Щерби
[6], Є. Воробйова, В. Гейця, А. Колота, Е. Ліба#
нової та ін.

Поряд з тим, у процесі вивчення питань
формування доходів домогосподарств, ви#
никають нові  проблеми, що потребуєть
більш ретельного вивчення. Так, питання
впливу доходів домогосподарств на рівень
життя населення висвітлються фрагментар#
но, тому виникає необхідність у проведенні
більш системного та структурованого дос#
лідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою наукової статті є дослідження ос#

новних аспектів формування доходів домо#
господарств та визначення впливу цих до#
ходів на рівень життя населення.

Досягнення поставленої мети зумовило
необхідність вирішення таких завдань: вис#
вітлити сутність понять "домогосподар#
ство", "доходи домогосподарств"; розкрити
основні джерела формування доходів домо#
господарств; визначити головні фактори
впливу на формування доходів домогоспо#
дарств; проаналізувати основні показники,
завдяки яким проводиться характеристика
домогосподарств; представити динаміку
грошових доходів домогосподарств України
та Львівської області; показати вплив до#
ходів домогосподарств на рівень життя на#
селення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до Закону України "Про сіль#
ськогосподарський перепис" [7], під домо#
господарством слід розуміти "сукупність
осіб, які спільно проживають в одному жит#
ловому приміщенні або його частині, забез#
печують себе всім необхідним для життєді#
яльності, ведуть спільне господарство, по#
вністю або частково об'єднують та витрача#
ють кошти. Ці особи можуть перебувати в

родинних стосунках або стосунках свояцт#
ва, не перебувати у будь#яких із цих сто#
сунків, або перебувати і в тих, і в інших сто#
сунках. Домогосподарство може складати#
ся з однієї особи" [7].

Здійснюючи економічну діяльність, домо#
господарства забезпечують собі належний
дохід, котрий є основою визначення рівня
життя населення як України загалом, так і
окремих її регіонів.

Існує два підходи до тлумачення сутності
доходів домогосподарств (Т. Кізима) [3, с.
142]: макроекономічний та мікроекономіч#
ний. З точки зору макроекономічного підхо#
ду, доходи домогосподарств — це "сукуп#
ність економічних відносин, за допомогою
яких знов створена в суспільстві вартість
розподіляється між власниками чинників ви#
робництва, а також здійснюється перероз#
поділ первинних доходів з метою оптимізації
кінцевого споживання благ і послуг у межах
суспільства", а з мікроекономічного — "су#
купність надходжень впродовж певного часу
зі всіх можливих джерел як у грошовій, так
і негрошовій формах, що збільшують акти#
ви домашнього господарства і можуть бути
спожиті ним без зменшення реальної вар#
тості його майна" [3, с. 142].

До основних видів доходів домогоспо#
дарств відносять [2, с. 240]:

— зарплату;
— доходи, отримані від власності на зем#

лю, капітал, майно (орендний платіж, рента,
дивіденди);

— грошові виплати населенню у вигляді
трансфертних платежів.

На думку проф. С. Навроцького [1, с. 48—
49], основними факторами формування до#
ходів домогосподарств є:

— кількість працівників працездатного
віку, котрі мають відповідний рівень знань,
освіти та кваліфікації;

— економічна та політична ситуація в
країні та відповідно ступінь її нестабіль#
ності;

— рівень інфляції в країні;
— кількість безробітних та ступінь безро#

біття в країні;
— кількість пенсіонерів, непрацюючих

осіб та кількість тих, що перебувають на ут#
риманні домогосподарств;

— обсяги заборгованостей по виплаті
зарплати та інші.

Вагому роль у формуванні доходів домо#
господарств відіграють особисті підсобні
господарства, адже,  коли настає період



27
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1, 2015

криз, ці господарства витупають основою
доходів різних класів населення. Збільшен#
ня частки даного джерела у загальній струк#
турі джерел доходів  дом огосподарств
свідчить про зменшення обсягів суспільно#
го виробництва, зростання кількості безро#
бітних та водночас скорочення кількості
працівників, зайнятих частково у процесів
виробництва. Ще однією причиною зростан#
ня частки доходів особистих підсобних гос#
подарств в загальному обсязі доходів є не#
досконало розвинений ринок та відповідно
його механізм [8, c. 22].

У табл. 1 представлено характеристику
домогосподарств, оскільки вона відіграє ви#

рішальну роль у формування доходів домо#
господарств (на прикладі України і Львів#
ської області).

За даними таблиці 1 видно, що протягом
2009—2013 рр. як в Украні, так і у Львівській
області присутній спадний тренд показника
середнього розміру домогосподарств. У 2013
р. порівняно з 2009 р. в Україні частка домо#
господарств, у складі яких перебуває одна
особа, скоротилася на 0,6%, чотири і більше
осіб — на 1,4%. Водночас зросла частка з
кількості двох осіб — на 0,5%, а з кількості
трьох — на 1,5%. У Львівській області спос#
терігається протилежна тенденція: частка
домогосподарств у склад однієї особи зрос#

   
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013*

  ,  2,60 2,59 2,59 2,58 2,58 3,04 3,03 3,02 3,02 3,01 
    

   , %           

-   23,2 23,5 23,6 22,4 22,6 17,3 19,2 20,8 18,4 20,3 

-   28,6 28,3 28,0 29,9 29,1 22,2 22,9 21,6 23,9 23,2 

-   25,2 25,4 25,6 25,0 26,7 25,0 20,6 19,8 20,8 18,8 

-     23,0 22,8 22,8 22,7 21,6 35,5 37,3 37,8 36,5 37,6 

     18 
, % 37,8 37,8 37,9 37,9 37,9 45,2 45,2 45,5 45,5 45,6 

   , % 62,2 62,2 62,1 62,1 62,1 54,8 54,8 54,5 54,5 54,4 

     
    , %           

-   72,1 73,5 74,9 75,7 75,2 64,1 62,5 65,5 67,6 66,9 

-   24,2 23,5 22,6 21,5 22,5 28,6 33,8 31,3 29,2 31,2 

-     3,7 3,0 2,5 2,8 2,3 7,3 3,7 3,2 3,2 1,9 

Таблиця 1. Характеристика домогосподарств
України та Львівської області

за 2009—2013 рр.

* Через відсутність даних, їх спрогнозовано логарифмічним методом.
Джерело: сформовано на підставі [9—10].

Таблиця 2. Динаміка формування
доходів домогосподарств України та Львівської області

за 2009—2013 рр., %

    
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013* 

 : 88,5 90,1 89,9 91,6 91,4 89,1 89,3 89,3 92,1 93,0 

-   47,9 47,9 49,3 50,9 50,8 51,9 50,2 52,6 55,1 55,9 

-    
   5,1 6,2 4,6 4,1 4,0 2,6 5,4 3,7 3,1 3,2 

-    
  2,9 3,4 3,2 2,9 2,8 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 

- , ,  
,   26,0 25,9 25,5 27,1 27,2 25,5 25,8 24,9 26,1 25,5 

-    , 
      6,6 6,7 7,3 6,6 6,6 7,0 5,8 5,8 5,5 6,2 

* Через відсутність даних, їх спрогнозовано логарифмічним методом.
Джерело: сформовано на підставі [9—10].
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ла на 3,0%, двох — на 1,0, чотирьох осіб і
більше — на 2,1%, однак знизилася на 6,2%
частка домогосподарств із трьох осіб. Не#
значне збільшення частки домогосподарств
на 0,1% та 0,4% відбулося відповідно в Ук#
раїні та Львівській області, у складі яких пе#
ребувають діти віком до 18 років, тоді як на
0,1% та 0,4% скоротилася частка домогоспо#
дарств без дітей.

Основні джерела формування грошових
дох одів  д омого сп одар ств  У країни  та
Львівської області представлені в таблиці
2.

За аналізом таблиці 2, встановлено, що
грошові доходи домогосподарств у 2013 р.
проти 2009 р. зросли в Україні на 2,9%, а у
Львівській області — на 3,9%. Найбільші ча#
стки у структурі грошових доходів домо#
господарств займають оплата праці та
пенсії, стипендії, соціальні допомоги, на#
дані готівкою. Відповідно відсоток цих
видів доходів в Україні зріс на 2,9% та 1,2%
відповідно, а у Львівській області на 4,0%
— оплата праці, проте не змінилася частка
пенсій, стипендій, соціальних допомог, на#
даних готівкою. Водночас зміна частки
інших видів джерел доходів коливалася в
межах [#1,1; +0,6].

Здійснивши статистичну оцінку джерел
формування доходів домогосподарств у таб#
лиці 2, наступним етапом є розподіл цих до#
ходів.

Вивчення та аналізування рівня життя на#
селення здійснюється у певній послідовності
та відповідно за системою певних показ#
ників. Чільне місце у системі дослідження
рівня життя населення посідають доходи до#
могосподарств.

Важливий вплив на рівень життя населен#
ня має одна з найбільш важливих за обсягом
складова формування доходів домогоспо#
дарств — оплата праці. За даними держав#
ної статистики [9—10], вона становить по#
над половину обсягу зазначених доходів.
Збільшення рівня заробітної плати в країні
свідчить про підвищення рівня життя насе#
лення. Однак, як прийнято в нашій державі,
зростає заробітна плата — зростають ціни
на вироблені товари і послуги.

Дослідження впливу доходів домогоспо#
дарств на рівень життя населення ми буде#
мо проводити за допомогою розрахунку ко#
ефіцієнтів Лоренца та Джині.

На підставі аналізу літературних джерел
[5—6], нами було розраховано коефіцієнти
Лоренца та Джині. Ці коефіцієнти є показ#

никами концентрації доходів населення. Ба#
зою для розрахунку відповідних коефі#
цієнтів стали статистичні дані Державної
служби статистики України та Головного
управління статистики у Львівській області
про розподіл населення за рівнем середнь#
одушових еквівалентних загальних доходів
[9—10]. Так, розрахунок коефіцієнтів пока#
зав, що у 2013 р. в Україні коефіцієнт Ло#
ренца становив 42,1% проти 28,7% у 2009 р.
Його збільшення у 1,5 раза свідчить, що
доходи домогосподарств нерівномірно роз#
поділені між групами населення і тому
межа між відповідними групами населення
стосовно оцінки їх доходів є досить вели#
кою. Аналогічна ситуація спостерігається у
Львівській області: у 2012 р (статистичні
дані за 2013 р. відсутні) коефіцієнт Лорен#
ца дорівнював 52,0% та порівняно з 2009 р.
зріс на 10,2%. Розрахунок коефіцієнта
Джині демонструє рівень відхилення не#
рівномірності фактичного розподілу до#
ходів домогосподарств від лінії рівномірно#
го розподілу. В Україні за 2009 р. він стано#
вив 28,2%, а у 2013 р. — 45,3%. (в Львівській
області 49,8% та 60,8% відповідно). Зрос#
тання цього коефіцієнта вказує на досить
високий рівень відхилення фактичного роз#
поділу доходів домогосподарств від рівно#
мірного розподілу.

Незважаючи на позитивні зміни в струк#
турі доходів домогосподарств, що відбули#
ся протягом 2009 — 2013 рр., у цілому вона
продовжує відображати низький рівень жит#
тя населення. Це підтверджують розрахо#
вані вище коефіцієнти Лоренца та Джині.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
На основі опрацювання літературних

джерел [1—8], визначено основні аспекти
формування доходів домогосподарств та
встановлено, що їх роль у розвитку націо#
нальної та регіональної економіки є надзви#
чайно великою. За аналізом офіційних ста#
тистичних даних [9—10], досліджено, що ча#
стка грошових доходів домогосподарств у
структурі сукупних ресурсів зростає, проте
за розрахунком коефіцієнтів Лоренца та
Джині, нинішній стан формування доходів
населення показує нерівномірність розпод#
ілу зазначених доходів між різними верства#
ми населення.

Перспективи подальших досліджень по#
лягають у більш ретельному огляді та аналізі
іншої складової бюджету домогосподарств
— категорії витрат.
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