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ПЕРЕДМОВА 

 

Головним управлінням статистики у Львівській області у жовтні 2016 

року проведене вибіркове опитування членів домогосподарств, які приймали 

участь в обстеженні умов життя, щодо стану їхнього здоров’я. 

Обстеження умов життя домогосподарств здійснюється на постійній 

основі починаючи з січня 1999 року, базується на загальноприйнятих 

міжнародних стандартах, одним з яких є періодичне оновлення мережі 

респондентів (повна щорічна ротація), і відповідає сучасній соціо-

демографічній та економічній ситуації в Україні. 

Інформація, наведена в збірнику, характеризує суб’єктивну оцінку стану 

здоров’я членів домогосподарств; рівень доступності для них медичної 

допомоги, можливість придбання ліків та медичного приладдя; наявність 

хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям; окремі питання, пов’язані з 

лікуванням у лікарнях, відвідуванням лікарів; суб’єктивну оцінку впливу на 

стан здоров’я наслідків Чорнобильської катастрофи; дані щодо тютюнокуріння 

та ін. 

Самооцінка домогосподарствами рівня своєї матеріальної забезпеченості 

містить дані щодо суб’єктивного визначення рівня достатності їх доходів для 

задоволення основних потреб, інформацію щодо обмежених споживчих 

можливостей окремих груп домогосподарств через нестачу коштів 

(консенсусну позбавленість), а також – щодо очікувань домогосподарств 

стосовно перспектив зміни у наступні 12 місяців свого економічного становища 

та економіки України в цілому. 
 

СКОРОЧЕННЯ 
 

тис.  – тисяча 

грн  – гривня 

р. – рік 

%  – відсоток 

міс.  – місяць 

шт       – штук  

кг        – кілограм  

Ккал   – кілокалорій    

г          – грам                  

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–)   – явищ не було 

Три крапки (…)  – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0)            – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть  

   бути виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ (х)  – заповнення рубрики за характером побудови таблиці   

   не має сенсу 

«з них»,  

«у тому числі»  – наведено не всі доданки загальної суми 

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових 

пояснюється округленням даних 
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1.1.   Cамооцінка стану здоров’я населенням Львівської області            . 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість населення - всього (тисяч осіб) 2481,0 2476,4 2476,7 2475,0 2482,6 2479,6 

 у тому числі оцінили стан здоров’я як (%):  

 добрий 64,1 65,0 63,9 64,0 65,4 66,5 

 задовільний 28,8 29,5 30,0 29,5 28,5 28,3 

 поганий  7,1 5,5 6,1 6,5 6,1 5,2 

Кількість осіб, які повідомили, що 

хворіли за останні 12 місяців - всього 

(тисяч) 1733,2 1916,4 1827,8 1862,3 1998,5 1948,8 

Із загальної кількості осіб, які хворіли за  

останні 12 місяців, частка осіб (%), які  

повідомили, що перенесені захворювання 

негативно вплинули на: 

 повсякденну працездатність 6,3 4,4 4,3 5,4 7,0 7,5 

 життєву активність 13,3 15,2 14,5 11,8 13,4 20,2 

Кількість осіб, які повідомили, що мають 

хронічні (6 місяців і більше) 

захворювання або проблеми зі здоров’ям 

– всього (тисяч) 600,2 649,4 644,6 623,9 687,4 647,7 

 у тому числі мають хронічні захворювання 

 або проблеми зі здоров’ям (%): 

 астму неалергічну 1,1 1,1 1,9 1,6 1,7 1,7 

 астму алергічну 1,5 1,8 0,6 1,1 1,3 1,3 

алергію (за виключенням алергічної         

астми) 2,2 1,7 2,4 0,6 1,2 2,5 

 діабет 6,0 3,0 5,2 3,6 3,8 5,1 

 катаракту 3,6 3,3 3,9 3,7 2,9 2,1 

 гіпертонію 42,6 39,5 43,2 49,4 42,3 55,2 

 серцеві захворювання 27,0 24,0 18,7 25,3 20,4 22,4 

 інсульт 2,9 2,6 0,6 1,6 2,9 5,0 

 хронічний бронхіт, емфізему легенів 4,8 3,4 5,0 8,2 3,1 4,9 

 артроз, артрит (у т.ч. ревматоїдний) 9,9 16,0 9,9 12,7 10,1 10,0 

 остеопороз 4,1 3,0 0,9 1,5 1,6 1,7 

 виразку шлунку або 12-палої кишки 4,6 2,4 4,4 10,1 5,1 4,7 

злоякісні пухлини (включаючи   

лейкемію і лімфому) 1,4 1,7 1,5 0,4 1,4 0,8 

 мігрень, або частий головний біль 3,1 3,4 5,0 3,1 4,1 4,3 

 хронічну тривогу або депресію 0,4 0,0 1,3 1,0 2,2 0,6 

 інші захворювання 16,7 23,1 17,4 7,4 22,5 22,0 

Кількість осіб, які повідомили, що 

зверталися за медичною допомогою 

протягом останніх 12 місяців - всього 

(тисяч) 2002,3 2121,3 2089,1 2039,6 2112,7 2143,3 
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Продовження табл.1.1. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

у тому числі зверталися до (%):   

поліклініки (крім стоматолога) 85,0 85,5 82,9 81,6 75,9 88,4 

сімейного лікаря у поліклініці 16,9 19,9 26,2 29,6 32,0 36,3 

стоматолога у державній медичній установі 10,8 13,6 11,6 11,2 15,9 13,1 

приватного стоматолога 5,9 6,9 11,0 13,3 13,7 13,4 

швидкої медичної допомоги 3,1 2,7 2,0 2,3 2,2 2,7 

платної медичної установи або приватно 

практикуючого лікаря (крім стоматолога) 0,8 1,2 1,6 0,9 2,2 2,4 

народного цілителя, гомеопата, знахаря, 

екстрасенса і т.ін. 0,4 0,6 0,3 0,2 1,4 - 

Кількість осіб, які повідомили, що останні 

12 місяців вони зверталися до лікаря – 

всього (тисяч) 2002,3 2121,3 2089,1 2039,6 2112,7 2143,3 

 з них частка осіб (%), які здійснили свій  

останній візит до лікаря у зв’язку з: 

 нещасним випадком або травмою    0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 

 хворобою або проблемою зі  здоров’ям 48,4 53,3 51,9 55,0 49,1 46,1 

 проходженням профілактичного огляду 45,4 42,0 44,8 40,5 45,7 51,3 

 необхідністю поновлення рецептів 1,0 0,7 0,6 0,9 0,6 0,6 

адміністративної причини (отримання доку-

менту, сертифікату, листа-довідки і т.ін.) 4,7 3,5 2,2 3,3 4,1 1,6 

інших причин - - - - 0,1 - 

Із загальної кількості осіб, які повідомили,  

що за останні 12 місяців вони лікувались у   

лікарні, частка осіб (%), які брали з собою   

до лікарні: 

медикаменти 85,5 87,5 88,7 73,4 78,3 90,0 

постільну білизну 29,4 34,2 24,7 27,7 36,9 35,2 

їжу 76,6 81,1 77,9 60,5 67,0 75,4 

не брали нічого з перерахованого 12,2 8,5 10,5 23,7 18,8 7,2 

Кількість осіб (тисяч), які повідомили, що на  

стан їх здоров’я наслідки Чорнобильської 

катастрофи: 

ніяк не вплинули 1574,8 1623,4 1793,3 1745,8 1998,2 1891,8 

з них частка осіб, які повідомили, що 

отримують чорнобильські виплати (%) - - - - - - 

частково вплинули 898,2 844,0 681,0 723,1 484,4 587,2 

з них частка осіб, які повідомили, що 

отримують чорнобильські виплати (%)  - - - - - - 

серйозно вплинули 8,0 9,0 2,4 6,1 - 0,6 

з них частка осіб, які повідомили, що 

отримують чорнобильські виплати (%)  - - - - - - 

не визначились - - - - - - 

з них частка осіб, які повідомили, що 

отримують чорнобильські виплати (%)  - - - - - - 
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1.2. Частка населення Львівської області (у %),   яке оцінило стан здоров’я,  

       як:                                                     
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1.3. Частка осіб Львівської області (у %), які повідомили, що лікувались у 

лікарні і брали з собою: 
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1.4.  Cамооцінка стану здоров’я населенням за окремими регіонами  

         у 2016 році 
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Області, які входять у Карпатський 

економічний район 

Львів-

ська 

Закарпат

ська 
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Черні-

вецька 

 

Кількість населення - всього (тис.осіб) 38841,9 5966,3 2479,6 1239,0 1355,5 892,3 

 у тому числі оцінили стан здоров’я як (%):  

 добрий 49,1 61,3 66,5 55,7 55,2 63,5 

 задовільний 40,5 30,9 28,3 37,5 30,4 30,3 

 поганий  10,4 7,8 5,2 6,8 14,4 6,2 

Кількість осіб, які повідомили, що 

хворіли за останні 12 місяців - всього 

(тис.) 30748,7 4994,4 1948,8 1218,3 1218,6 609,2 

 Із загальної кількості осіб, які хворіли за  

останні 12 місяців, частка осіб (%), які  

повідомили, що перенесені захворювання 

 негативно вплинули на: 

 повсякденну працездатність 16,0 10,1 7,5 5,7 19,1 9,3 

 життєву активність 34,3 22,3 20,2 9,0 41,2 17,6 

Кількість осіб, які повідомили, що мають 

хронічні (6 місяців і більше) 

захворювання або проблеми зі здоров’ям 

– всього (тис.) 14663,5 2095,5 647,7 673,9 517,2 256,7 

 у тому числі мають хронічні захворювання 

 або проблеми зі здоров’ям (%): 

 астму неалергічну 1,4 1,9 1,7 2,5 1,9 1,1 

 астму алергічну 0,9 1,3 1,3 1,1 0,2 3,7 

 алергію (за виключенням алергічної  

астми) 5,0 3,1 2,5 5,9 0,5 2,4 

 діабет 5,3 3,9 5,1 2,0 1,6 10,1 

 катаракту 4,1 2,6 2,1 0,7 5,6 3,0 

 гіпертонію 42,8 43,5 55,2 34,8 44,4 35,3 

 серцеві захворювання 25,1 27,9 22,4 20,1 43,4 30,7 

 інсульт 3,9 3,6 5,0 3,1 2,4 3,6 

 хронічний бронхіт, емфізему легенів 6,5 6,0 4,9 5,4 6,8 8,5 

артроз, артрит (у                                                         

т.ч. ревматоїдний) 13,0 9,6 10,0 10,2 10,0 6,3 

 остеопороз 1,1 0,9 1,7 0,3 0,4 1,8 

 виразку шлунку або 12-палої кишки 5,6 5,2 4,7 3,9 7,1 5,5 

 злоякісні пухлини (включаючи 

лейкемію і лімфому) 2,1 1,7 0,8 0,6 3,6 3,2 

 мігрень, або частий головний біль 6,0 3,1 4,3 3,5 0,6 3,8 

 хронічну тривогу або депресію 1,4 0,4 0,6 0,1 - 1,3 

 інші захворювання 42,6 54,3 25,0 96,7 51,2 26,1 
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Продовження табл.1.4. 
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Області, які входять у Карпатський 

економічний район 

Львів-

ська 

Закарпат-

ська 

 

Івано-

Франків-

ська 

Черні-

вецька 

Кількість осіб, які повідомили, що 

зверталися за медичною допомогою 

протягом остан-ніх 12 місяців – всього 

(тис.) 30953,5 5247,3 2143,3 1215,5 1208,5 680,0 

 у тому числі зверталися до (%):   

поліклініки (крім стоматолога) 84,7 88,7 88,4 82,6 93,1 92,6 

сімейного лікаря у поліклініці 25,5 26,5 36,3 42,0 4,9 6,2 

стоматолога у державній медичній 

установі 13,9 23,6 13,1 23,1 51,3 8,2 

приватного стоматолога 8,1 15,4 13,4 22,7 13,4 12,2 

швидкої медичної допомоги 3,9 3,0 2,7 2,1 4,8 2,0 

платної медичної установи або приватно 

практикуючого лікаря (крім 

стоматолога) 3,4 4,3 2,4 8,6 4,5 2,0 

народного цілителя, гомеопата, знахаря, 

екстрасенса і т.ін. 0,5 0,4 - 0,1 1,0 1,1 

Кількість осіб, які повідомили, що 

останні 12 місяців вони зверталися до 

лікаря – всього (тис.) 30953,5 5247,3 2143,9  1215,5 

 

1208,5 680,0 

з них частка осіб (%), які здійснили свій  

останній візит до лікаря у зв’язку з: 

 нещасним випадком або травмою    1,1 0,8 0,4 0,1 1,3 2,5 

 хворобою або проблемою зі  здоров’ям 58,0 55,2 46,1 58,1 72,5 47,7 

 проходженням профілактичного огляду 37,8 40,5 51,3 34,3 26,2 43,5 

 необхідністю поновлення рецептів 1,6 0,7 0,6 1,0 - 1,8 

адміністративної причини (отримання 

документу, сертифікату, листадовідки і 

т.ін.) 1,5 2,8 1,6 6,5 - 4,5 

інших причин 0,0 - - - - - 

Із загальної кількості осіб, які повідомили,  

що за останні 12 місяців вони лікувались у   

лікарні, частка осіб (%), які брали з собою   

до лікарні: 

медикаменти 93,3 96,7 90,0 98,7 100,0 98,5 

постільну білизну 65,0 46,1 35,2 36,8 45,7 69,4 

їжу 77,2 86,3 75,4 90,4 96,5 75,2 

не брали нічого з перерахованого 3,2 2,4 7,2 1,3 - 1,0 
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Продовження табл.1.4. 
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Області, які входять у Карпатський 

економічний район 

Львівсь-

ка 

Закарпа

тська 

Івано-

Франків-

ська 

Черні-

вецька 

Кількість осіб (тис.), які повідомили, що на  

стан їх здоров’я наслідки Чорнобильської 

 катастрофи: 

ніяк не вплинули 23530,2 4082,9 1891,8 243,4 1282,5 665,2 

з них частка осіб, які повідомили, що 

отримують чорнобильські виплати 

(%) 0,0 -       - - - - 

частково вплинули 14822,1 1882,3 587,2 995,1 73,0 227,0 

з них частка осіб, які повідомили, що 

отримують чорнобильські виплати 

(%)  0,7 -      - - - - 

серйозно вплинули 489,6 1,1     0,6 0,5 - - 

з них частка осіб, які повідомили, що 

отримують чорнобильські виплати 

(%)  15,1 -       - - - - 

не визначились - -       - - - - 

з них частка осіб, які повідомили, що 

отримують чорнобильські виплати 

(%)  - -       - - - - 
 

______*Без урахування населення, яке проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.                                                             

 

 

 

1.5. Самооцінка стану здоров’я населенням України та Львівської області  
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1.6. Частка осіб України та Львівської області (у %), які повідомили у 

що лікувались у лікарні і брали з собою у 2016році 
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Розділ II 
 

 

Рівень доступності для 

домогосподарств послуг охорони 

здоров’я, можливості придбання 

ліків та медичного приладдя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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2.1. Розподіл домогосподарств Львівської області за рівнем доступності 

медичної допомоги, можливості  придбання ліків та медичного приладдя 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість домогосподарств, у яких 

 хто-небудь з членів протягом оста- 

нніх 12 місяців потребував медичної  

допомоги, придбання ліків та ме- 

дичного приладдя: 

тисяч 805,3 798,6 805,9 802,6 811,2 803,1 

відсотків до загальної кількості 98,1 97,3 98,3 97,9 98,6 97,7 

Кількість домогосподарств, у яких 

хто-небудь з членів протягом оста- 

нніх 12 місяців при потребі не зміг  

отримати медичну допомогу, придба- 

ти ліки та медичного приладдя 

тисяч 68,8 18,0 35,3 41,4 50,2 65,4 

відсотків до кількості 

домогосподарств, в яких хто-небудь 

з членів потребував медичної 

допомоги, придбання ліків та 

медичного приладдя  8,5 2,2 4,4 5,1 6,2 8,1 

Кількість домогосподарств, 

 у яких хто-небудь з членів при  

 потребі не зміг: 

придбати ліки. тисяч 62,2 15,1 24,4 33,0 48,3 58,6 

  у тому числі з причин (%): 

занадто висока вартість 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0 86,4 

не змогли знайти 2,1 - - - - - 

інше - - - - - 13,6 

придбати медичне приладдя. тисяч 2,7 - - 2,9 13,2 - 

  у тому числі з причин (%): 

   занадто висока вартість 100,0 - - 100,0 88,1 - 

   не змогли знайти - - - - 11,9 - 

   інше - - - - - - 

   відвідати лікаря. тисяч 17,8 10,9 14,3 10,0 12,6 27,2 

  у тому числі з причин (%): 

  черга була занадто довгою   - - - - - 10,6 

   відсутність медичного 

   спеціаліста потрібного профілю 9,3 - - - - - 

   занадто висока вартість послуг 90,7 100,0 100,0 100,0 100,0 89,4 

   інше - - - - - - 

   відвідати стоматолога. тисяч 8,8 9,9 19,1 8,7 13,2 22,3 

  у тому числі з причин (%) 

   черга була занадто довгою    - - - - 14,9 3,0 

    відсутність медичного   

спеціаліста потрібного профілю - - - - - - 
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   Продовження табл.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

занадто висока вартість 

послуг 100,0 100,0 100,0 100,0 85,1 97,0 

 інше - - - - - - 

  зробити протезування. 

тисяч 6,6 3,2 9,5 6,8 12,9 10,9 

  у тому числі з причин (%):  

черга була занадто  довгою  - - - - 12,6 20,4 

відсутність медичного 

спеціаліста потрібного 

профілю - - - - 26,4 - 

занадто висока вартість 

послуг 100,0 100,0 100,0 100,0 61,0 79,6 

 інше - - - - - - 

   провести медичні  

   обстеження. тисяч 19,5 3,8 7,6 2,7 11,8 24,1 

    у тому числі з причин (%):  

черга була занадто довгою  - 28,1 - - - - 

відсутність медичного 

спеціаліста потрібного  

профілю - - - - - - 

занадто висока вартість 

послуг 100,0 71,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

інше - - - - - - 

   отримати лікувальні  

   процедури. тисяч 16,4 2,6 4,6 - 5,1 10,4 

    у тому числі з причин (%):  

черга була занадто довгою  - - - - - - 

відсутність медичного 

спеціаліста потрібно- 

го профілю - - - - - - 

висока вартість лікування  100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 

інше - - - - - - 

   отримати лікування у  

   стаціонарі. тисяч 27,3 - 4,3 8,6 13,8 18,9 

    у тому числі з причин (%):  

відсутність вільних  місць - - - - - - 

відсутність відділення  

потрібного профілю - - - - - - 

висока вартість лікування  100,0 - 100,0 - 100,0 100,0 

інше - - - - - - 
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2.2. Розподіл домогосподарств за рівнем доступності медичної допомоги, 

можливості придбання ліків та медичного приладдя за окремими регіонами  

у 2016 році 
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Області, які входять у Карпатський 

економічний район 

Львівсь-

ка 

Закарпат- 

ська 

Івано-

Франків-

ська 

Черніве-

цька 

Кількість домогосподарств, у яких хто- 

небудь з членів протягом останніх 12  

місяців  потребував медичної допомоги,  

придбання ліків та медичного приладдя: 

    тисяч 14725,2 1916,4 803,1 354,8 451,5 307,0 

    відсотків до загальної кількості 98,0 99,0 97,7 100,0 100,0 99,8 

Кількість домогосподарств, у яких  

хто-небудь з членів протягом останніх  

12 місяців при потребі  не зміг  

отримати  медичну  допомогу,  

придбати ліки та медичне приладдя: 

тисяч 3406,0 640,0 65,4 346,5 217,5 10,6 

відсотків до кількості 

домогосподарств, в яких хто-небудь 

з членів потребував медичної 

допомоги, придбання ліків та 

медичного приладдя  23,1 33,4 8,1 97,7 48,2 3,5 

придбати ліки. тисяч 2867,6 610,3 58,6 335,7 205,4 10,6 

       у тому числі з причин (%):  

занадто висока вартість 96,7 96,3 86,4 96,5 100,0 75,8 

не змогли знайти 2,5 2,0 - 3,5 - - 

інше 0,8 1,7 13,6 - - 24,2 

придбати медичне приладдя. тисяч 550,0 144,9 - 141,3 3,6 - 

       у тому числі з причин (%):  

занадто висока вартість 97,3 100,0 - 100,0 100,0 - 

не змогли знайти 0,9 - - - - - 

інше 1,8 - - - - - 

відвідати лікаря. тисяч 1789,8 419,2 27,2 293,8 96,8 1,4 

      у тому числі з причин (%): 

черга була занадто високою 8,2 1,7 10,6 0,4 3,1 - 

відсутність медичного 

спеціаліста потрібного профілю 13,9 0,7 - 0,2 2,6 - 

занадто висока вартість послуг 77,9 97,6 89,4 99,4 94,3 100,0 

інше - - - - - - 

відвідати стоматолога. тисяч 1215,6 362,3 22,3 247,3 91,3 1,4 

      у тому числі з причин (%):  

черга була занадто довгою  1,8 0,3 3,0 0,2 - - 

відсутність медичного 

спеціаліста потрібного профілю 2,5 - - - - - 

занадто висока вартість послуг 95,7 99,7 97,0 99,8 100,0 100,0 

інше - - - - - - 

зробити протезування. тисяч 854,6 193,1 10,9 153,3 28,9 - 

      у тому числі з причин (%):  

черга була занадто довгою  0,5 1,4 20,4 0,3 - - 

відсутність медичного 

спеціаліста потрібного профілю 1,3 - - - - - 
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Продовження табл. 2.2. 
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Області, які входять у Карпатський 

економічний район 

Львівська 
Закарпат-

ська 

Івано-

Франківсь-

ка 

Чернівець-

ка 

занадто висока вартість послуг 98,2 98,6 79,6 99,7 100,0 - 

інше - - - - - - 

провести медичні обстеження. 

тисяч 1790,9 405,8 24,1 261,3 120,4 - 

      у тому числі з причин (%):  

черга була занадто довгою  2,1 0,2 - 0,3 - - 

відсутність медичного 

спеціаліста потрібного 

профілю 5,3 5,6 - 8,8 - - 

занадто висока вартість послуг 92,6 94,2 100,0 90,9 100,0 - 

інше - - - - - - 

отримати лікувальні процедури. 

тисяч 897,6 180,2 10,4 149,4 20,4 - 

черга була занадто довгою  0,1 - - - - - 

відсутність медичного 

спеціаліста потрібного 

профілю 4,2 - - - - - 

занадто висока вартість 

лікування  95,7 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

інше - - - - - - 

отримати лікування у стаціонарі. 

тисяч 1082,3 219,7 18,9 103,2 97,6 - 

      у тому числі з причин (%):  

відсутність вільних місць 0,8 - - - - - 

відсутність відділення 

потрібного профілю 4,5 - - - - - 

занадто висока вартість 

лікування  94,7 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

інше - - - - - - 
 

 

____________ 

*Без урахування населення, яке проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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2.3. Частка домогосподарств Львівської області, у яких хто-небудь із членів 

при потребі не зміг отримати медичну допомогу,  придбати ліки та медичне 

обладнання, у % до кількості домогосподарств, що потребували зазначене: 
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2.4. Частка домогосподарств України та Львівської області, у яких хто-

небудь із членів при потребі не зміг отримати медичну допомогу,  придбати 

ліки та медичне обладнання у 2016 році, у % до кількості домогосподарств, 

що потребували зазначене: 
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Розділ III 
 

 

 

 

Окремі показники 
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3.1. Показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому           

у Львівській області 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість жінок у віці 15 років і 

старшому (тис.) 1101,5 1093,5 1106,8 1110,8 1102,6 1096,7 

 у тому числі (%): 

не народжували дітей 18,8 16,9 17,8 15,9 15,6 15,9 

народжували дітей 81,2 83,1 82,2 84,1 84,4 84,1 

Із загальної кількості жінок, які 

 народжували дітей, народили (%): 

 

одну дитину 40,5 38,7 37,6 37,2 40,7 41,2 

двох дітей 45,5 48,1 51,9 49,7 46,9 46,0 

трьох дітей 11,0 9,8 9,0 9,6 9,3 9,6 

чотирьох дітей 1,6 1,7 1,0 2,6 1,8 1,8 

п’ять і більше дітей 1,4 1,7 0,5 0,9 1,3 1,4 

Із загальної кількості жінок,   які 

народжували дітей,   народили  

першу дитину у  віці  (%): 

15-19 років 12,0 10,6 10,8 13,6 11,0 14,6 

20-24 років 54,9 60,8 59,9 57,5 58,8 57,8 

25-29 років 27,5 24,1 23,7 20,7 22,3 20,4 

30-34 років 4,1 3,4 4,5 6,0 5,7 4,2 

35-39 років 1,3 0,9 1,1 2,1 1,7 2,2 

40-44 років 0,2 0,1 - 0,1 0,5 0,8 

45-49 років - - - - - - 

понад 50 років - 0,1 - - - - 
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3.2. Показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому за 

окремими регіонами у 2016 році 
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Області, які входять у Карпатський 

економічний район 

Львівська 
Закарпатс

ь-ка 

Івано-

Франківс

ька 

Черні-

вецька 

Кількість жінок у віці 15 

років і старші (тис.) 17702,6 2602,2 1096,7 513,5 599,7 392,3 

 у тому числі (%): 

не народжували дітей 14,5 15,4 15,9 15,3 15,9 13,6 

народжували дітей 85,5 84,6 84,1 84,7 84,1 86,4 

Із загальної кількості жінок,  

які народжували дітей,  

народили (%): 

одну дитину 41,2 35,0 41,2 21,1 31,6 41,0 

двох дітей 47,2 49,2 46,0 57,7 52,4 42,2 

трьох дітей 8,9 10,7 9,6 14,3 11,1 8,5 

чотирьох дітей 1,7 2,6 1,8 3,0 3,0 3,5 

п’ять і більше дітей 1,0 2,5 1,4 3,9 1,9 4,8 

Із загальної кількості жінок,    

які народжували дітей,    

народили першу дитину у   

віці  (%): 

15-19 років 17,9 18,4 14,6 26,6 19,1 16,8 

20-24 років 57,3 61,4 57,8 59,0 66,0 67,7 

25-29 років 18,2 14,8 20,4 10,4 9,7 12,6 

30-34 років 4,6 3,1 4,2 0,6 3,6 2,7 

35-39 років 1,6 1,6 2,2 3,3 0,2 0,2 

40-44 років 0,4 0,7 0,8 0,1 1,4 - 

45-49 років - - - - - - 

понад 50 років - - - - - - 

 
____________ 

*Без урахування населення, яке проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя 

та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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3.3. Основні показники охорони здоров’я у Львівській області 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість лікарів усіх спеціальностей: 

тисяч осіб 15,1 14,5 14,4 14,3 14,0 14,1 

на 10000 осіб населення 59,9 57,4 57,0 56,6 55,5 56,1 

Кількість середнього медичного персоналу: 

тисяч осіб 28,7 27,5 27,7 27,4 26,4 26,2 

на 10000 осіб населення 113,7 108,9 109,9 108,7 104,8 104,1 

Кількість лікарняних установ 128 128 135 135 131 129 

Кількість лікарняних ліжок: 

тисяч 24,3 24,2 23,6 23,4 22,7 21,7 

на 10000 осіб населення 96,3 96,0 93,6 92,9 90,1 86,2 

Кількість амбулаторно-поліклінічних закладів 458 444 434 427 432 439 

Планова ємність лабораторно-поліклінічних 

 закладів: 

тисяч відвідувань за зміну 49,0 48,4 51,2 51,1 50,0 51,2 

на 10000 осіб населення 194,2 192,0 203,0 202,8 198,8 203,5 

Кількість осіб, яким надана допомога (амбулаторно  

і на виїздах швидкої медичної допомоги): 

тисяч 613,5 602,7 409,1 389,6 394,8 396,6 

на 1000 осіб населення 243,0 238,9 162,2 154,6 156,8 157,6 

Кількість самостійних стоматологічних 

поліклінік (МОЗ) 14 14 14 14 14 14 

Кількість установ, що мають стоматологічні 

відділення (кабінети МОЗ) 317 316 316 317 318 317 

       

 

 

 

3.4. Захворюваність населення Львівської області 
 

 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань, тис. 

Усі захворювання 2182 2087 2130 2063 2016 1996 2005 

у тому числі:  

деякі інфекційні та паразитарні 

хвороби 76 63 60 69 63 62 56 

новоутворення 16 17 20 29 25 24 23 

хвороби крові, кровотворних 

органів та окремі порушення із 

залученням імунного механізму 12 11 14 11 11 11 10 

розладу харчування та порушення 

обміну речовин 61 27 26 24 24 23 24 

розлади психіки та поведінки 14 12 12 11 10 10 9 

хвороби нервової системи 47 52 59 58 61 63 63 

хвороби ока та його придаткового 

апарату 109 115 119 118 116 113 116 

хвороби вуха 77 82 89 87 83 83 82 

хвороби системи кровообігу 109 116 135 128 112 113 109 

хвороби органів дихання 1127 1054 1064 996 1005 995 1030 

хвороби органів травлення 91 85 83 79 78 79 76 
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Продовження табл.3.4 

 

 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань, тис. 

хвороби кістково-м’язової системи 

та сполученої тканини 103 109 102 99 95 93 93 

хвороби сечової системи  96 111 111 110 106 105 101 

вагітність, пологи та 

післяпологовий період 24 30 26 24 23 22 22 

уроджені аномалії (вади 

розвитку), деформації 3 3 2 2 2 2 2 

травми, отруєння та деякі інші 

наслідки дії зовнішніх причин 84 84 81 75 70 65 67 

На 100 тис. населення, випадків 

Усі захворювання 81108 81400 84249 81832 80002 79269 79692 

у тому числі:  

деякі інфекційні та паразитарні 

хвороби 2811 2460 2392 2723 2520 2456 2242 

новоутворення 589 654 803 1134 1000 948 931 

хвороби крові, кровотворних 

органів та окремі порушення із 

залученням імунного механізму 431 438 562 433 455 423 404 

розладу харчування та порушення 

обміну речовин 2268 1067 1019 965 945 908 944 

розлади психіки та поведінки 526 469 468 430 405 394 358 

хвороби нервової системи 1761 2042 2327 2286 2408 2508 2522 

хвороби ока та його придаткового 

апарату 4066 4498 4696 4683 4619 4481 4591 

хвороби вуха 2848 3196 3523 3464 3307 3308 3262 

хвороби системи кровообігу 4037 4540 5321 5083 4440 4482 4331 

хвороби органів дихання 41884 41095 42076 39520 39866 39530 40925 

хвороби органів травлення 3403 3301 3294 3140 3101 3122 3002 

хвороби шкіри та підшкірної 

клітковини 4277 4307 4817 5461 5039 5098 4643 

хвороби кістково-м’язової системи 

та сполученої тканини 3825 4264 4042 3931 3769 3707 3696 

хвороби сечової системи  3566 4344 4398 4363 4197 4161 4020 

вагітність, пологи та 

післяпологовий період 3554 4426 3956 3887 3675 3613 3571 

уроджені аномалії (вади 

розвитку), деформації 116 101 92 89 88 89 90 

травми, отруєння та деякі інші 

наслідки дії зовнішніх причин 3130 3197 3201 2988 2760 2581 2669 
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 3.5. Розподіл осіб у віці 12 років і старшому, які повідомили, що  курять,  

за окремими  регіонами  у 2016  році 
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Області, які входять у Карпатський  

економічний район 

Львівська 
Закарпат-

ська 

Івано-

Франківсь

-ка 

Чернівець

ка 

Кількість осіб у віці 12 років і  

старшому, які повідомили, що  

курять: 

тисяч 6479,6 953,2 427,7 186,1 182,9 156,5 

відсотків до загальної 

кількості населення у віці 

12 років і старшому 19,3 18,8 20,0 18,5 15,7 20,3 

Розподіл осіб, які повідомили, 

 що вони курять, за тривалістю 

 куріння (%): 

до 1 року 0,1 - - - - - 

1-5 років 12,9 12,1 11,8 13,2 6,2 18,6 

6-10 років 20,9 27,5 25,8 24,6 30,4 32,1 

11-15 років 14,0 12,1 16,6 17,3 4,6 2,6 

16-20 років 16,7 14,3 13,8 17,6 16,5 9,0 

понад 20 років 35,4 34,0 32,0 27,3 42,3 37,7 

Розподіл осіб, які повідомили, 

 що вони курять, за кількістю 

 викурених сигарет за добу (%): 

1-5 14,4 14,3 18,4 2,7 20,0 10,1 

6-10 36,7 40,4 47,2 32,1 41,8 30,5 

11-15 13,0 13,6 11,8 27,8 2,5 14,4 

16-20 33,2 31,1 22,6 37,0 34,1 43,9 

понад 20 2,7 0,6 - 0,4 1,6 1,1 
____________ 

*Без урахування населення, яке проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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3.6. Частка осіб у віці 12 років і старшому (у%) в Україні і Львівській 

області, які повідомили у 2016 році, що курять, за тривалістю куріння 
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Самооцінка домогосподарствами  

рівня своїх доходів 
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4.1. Розподіл домогосподарств Львівської області за самооцінкою рівня їх 

доходів протягом року, у % 

2015 рік

3

25,6

2

68,7

1

5,7

 

2016 рік

3

15,3

2

79,5

1

5,2

 
 

1- було достатньо і робили заощадження; 2 – було достатньо, але заощаджень не робили; 3 – 

постійно відмовляли собі у найнеобхіднішому, крім харчування. 

 

4.2. Економічні очікування домогосподарств Львівської області щодо змін 

їх матеріального стану на наступні 12 місяців, у %  
 

2015 рік

3

43,7

4

3,9

1

4,1

2

48,3

 

2016 рік 

3

43,1

4

2,1
1

4,4

2

50,4

 

1- покращиться; 2 – залишиться без змін; 3 – погіршиться; 4 – не змогли відповісти. 
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4.3. Розподіл домогосподарств Львівської області за самооцінкою рівня  

їх доходів, економічними очікуваннями на наступні 12 місяців 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість домогосподарств (тисяч) 821,0 820,3 819,8 819,5 822,9 821,8 

Розподіл домогосподарств за 

самооцінкою рівня їх доходів 

протягом останнього року (%) 

 

 було достатньо і робили 

заощадження 3,7 4,1 8,5 5,8 5,7 5,2 

 було достатньо, але 

заощаджень не робили 63,0 79,9 70,0 77,6 68,7 79,5 

 постійно відмовляли в 

найнеобхіднішому, крім 

харчування 33,3 16,0 21,5 16,5 25,5 15,2 

 не вдавалося забезпечити 

навіть достатнє харчування - - - 0,1 0,1 0,1 

Кількість домогосподарств, рівень 

доходу яких протягом останнього 

року не дозволяв забезпечити 

навіть достатнє харчування 

(тисяч) - - - 0,8 0,5 0,6 

з них повідомили, що:  

можливість харчування 

гарячими стравами вони мали 

(%):  

 щодня - - - 100,0 - - 

 майже кожного дня - - - - 100,0 100,0 

 інколи - - - - - - 

Були випадки за останній рік, 

коли хто-небудь з членів 

домогосподарства не харчувався 

зовсім  протягом доби (тисяч) - - - - - - 

 у тому числі не харчувалися 

(%): 

 

  дорослі: 1 добу - - - - - - 

             2 – 3 доби - - - - - - 

             4 – 5 діб - - - - - - 

             більше 5 діб - - - - - - 

 діти:        1 добу - - - - - - 

            2 – 3 доби - - - - - - 

            4 – 5 діб - - - - - - 

         більше 5 діб - - - - - - 

не могли давати дітям (тисяч):       

фрукти чи соки - - - - - - 

їжу або гроші на харчування в 

школі - - - - - - 

ласощі хоча б раз на тиждень - - - - - - 

Продовження табл.4.3 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



 

30 

 

Із загальної кількості частка 

домогосподарств (%), які пові-

домили, що у минулому році 

були випадки коли через 

відсутність грошей вони не мали 

можливості оплачувати 

перебування дітей в дитсадку - - - - - - 

Із   загальної    кількості     частка 

домогосподарств  (%),  які    пові-

домили,  що  при  значному збіль-

шенні   доходів,   вони  б  спря-

мували додаткові  кошти в першу 

чергу на: 

 

їжу 17,1 21,0 18,6 26,6 26,3 22,6 

одяг, взуття 32,0 32,1 24,9 31,1 38,5 28,1 

побутову техніку 33,6 32,3 33,0 31,0 31,9 31,4 

лікування 39,5 37,3 42,1 46,0 41,3 43,2 

відпочинок 48,9 52,2 56,5 49,2 48,1 53,7 

на житло 52,1 43,0 40,1 40,2 38,5 41,4 

освіту 15,9 18,4 23,9 16,1 13,5 16,3 

Із загальної кількості частка 

домогосподарств (%), які 

вважають що їх матеріальний стан 

за останні 12 місяців: 

 

 покращився 5,3 5,2 7,3 3,2 5,7 4,7 

 залишився без змін 60,8 66,0 66,9 32,1 34,0 42,2 

 погіршився 33,4 28,5 25,8 64,7 60,3 53,1 

   не змогли відповісти 0,5 0,3 - - - - 

їх матеріальний стан в наступні 

12 місяців: 

 

     

 покращиться 4,9 4,1 4,5 2,9 4,1 4,4 

 залишиться без змін 55,5 64,1 56,1 19,2 48,3 50,4 

 погіршиться 35,7 25,4 31,0 69,8 43,7 43,1 

 не змогли відповісти 3,9 6,4 8,4 8,1 3,9 2,1 

наступні 12 місяців будуть для 

розвитку економіки України 
 

     

 сприятливими 0,5 0,8 0,9 0,1 0,2 - 

 сприятливими, але не у 

всьому 4,6 5,2 7,4 2,8 3,9 9,6 

 без будь-яких відчутних 

змін 42,2 41,6 35,5 12,0 33,3 35,8 

 несприятливими, але не в 

усьому 21,2 24,9 24,4 19,2 22,3 17,1 

 несприятливими 27,8 23,3 24,8 57,6 38,4 33,9 

 не змогли відповісти 3,7 4,2 7,0 8,3 1,9 3,6 
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4.4.  Розподіл працівників Львівської області  за видами економічної 

діяльності за розмірами нарахованої  їм заробітної плати у грудні 2016 року 

 

Кількість 

працівників, 

які 

відпрацювали 

50% і більше 

робочого часу, 

встановленого 

на грудень, 

осіб 

з них питома вага працівників, яким заробітна 

плата за грудень нарахована у межах (%) 

до 1600,00 

грн. 

від  

1600,01 

до 

 2000,00 

грн. 

від 

 2000,01 

 до 

 2500,00 

грн. 

від  

2500,01 

 до 3000,00 

грн. 

Усього 453196 3,5 11,9 9,1 8,5 

Сільське, лісове та рибне 

господарство  9572 2,3 25,2 9,8 8,6 

   з них  сільське господарство 5867 3,8 33,7 13,3 9,8 

Промисловість  105658 1,2 7,7 5,7 6,1 

Будівництво  12053 8,1 19,2 8,1 6,4 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспорту 36408 4,0 21,4 15,8 8,8 

Діяльність транспорту, поштова  

та кур’єрська діяльність 41395 3,4 8,8 8,3 6,4 

транспорт, складське 

господарство 37499 6,9 16,0 14,6 10,0 

пошта та кур’єрська діяльність 3896 2,8 10,2 16,5 18,3 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 6641 6,1 23,0 20,4 14,2 

Інформація та телекомунікації 5996 2,9 12,6 8,1 5,7 

Фінансова  та страхова діяльність 8104 0,4 5,8 3,5 1,5 

Операції з нерухомим майном 4957 4,1 23,0 7,6 14,3 

Професійна, наукова та     

технічна діяльність 10758 6,8 10,2 9,1 8,0 

     з них наукові дослідження та    

розробки 3503 5,2 11,4 9,6 8,3 

  Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 11954 6,0 20,8 14,0 10,0 

Державне управління  й оборона 24080 2,3 3,5 1,7 2,4 

Освіта  99265 3,5 11,0 9,4 10,9 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 64588 5,3 13,9 12,3 12,2 

     з них охорона здоров’я 60278 5,5 14,1 12,3 11,8 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок  10017 4,4 9,3 8,1 8,8 

  Надання інших видів послуг 1750 14,3 35,3 9,3 12,8 
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  Продовження  табл.4.4. 
 

 

з них питома вага працівників, яким заробітна  

плата за грудень нарахована у межах (%) 
від 

3000,01 

 до 3500,00 

грн. 

від 3500,01  

до  

4000,00 грн. 

від 4000,01  

до 

 5000,00 

грн. 

від 5000,01 

 до 10000,00 

грн. 

понад 

10000,01 

грн. 

Усього 8,7 8,8 13,3 26,9 9,3 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 6,2 5,7 10,1 24,1 8,0 

   з них сільське господарство 5,8 4,2 5,6 15,4 8,4 

Промисловість  6,9 7,6 12,4 38,5 13,9 

Будівництво  9,6 7,7 8,0 20,8 12,1 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспорту 6,6 7,0 9,6 19,6 7,2 

Транспотр, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 6,6 6,2 15,6 34,8 9,9 

транспорт, складське господарство 11,3 11,6 32,5 76,2 20,9 

поштова та кур’єрська діяльність 16,0 10,3 12,5 12,0 1,4 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 10,3 7,2 7,5 8,4 2,9 

Інформація та телекомунікації 7,4 9,2 13,7 23,2 17,2 

Фінансова та страхова діяльність 2,6 3,6 9,4 41,4 31,8 

Операції з нерухомим майном 4,6 9,4 5,7 18,8 12,5 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 8,0 6,1 11,7 26,8 13,3 

з них наукові дослідження та 

розробки 9,0 7,5 12,0 25,9 11,1 

Державне управління та оборона  3,2 5,2 15,0 35,2 31,5 

Діяльність у сфері адміністра- 

тивного обслуговування 13,2 9,7 11,7 12,1 2,5 

Освіта  10,8 11,9 17,1 23,1 2,3 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 13,6 11,9 13,0 15,6 2,2 

    з них охорона здоров’я 13,7 11,8 13,0 15,6 2,2 

 Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 8,9 9,3 13,5 29,5 8,2 

Надання інших видів послуг 3,8 3,9 7,3 11,3 2,0 
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4.5. Динаміка кількості працівників Львівської області, яким 

заробітну плату нараховано у межах законодавчо встановлених 

соціальних стандартів, що діяли у грудні відповідного року 

(у % до кількості працівників, які відпрацювали 50% і більше встановленого робочого 

часу у грудні) 
 

 

6,7 6,7 6,8

5,9

3,3 3,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016  у межах прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати: 2011р. - 1007грн., 2012р. - 1134грн.,

2013р. - 1218грн., 2014р. - 1218грн., 2015р. - 1378грн., 2016р. - 1600грн.

 

4.6. Розподіл найманих працівників Львівської області за розмірами 

заробітної   плати 

(у % до кількості працівників, які відпрацювали 50% і більше встановленого робочого часу у 

грудні)  

 

 

9,3

11,9

3,5

26,9

13,3

17,5

17,6

1. до 1600 грн.

2. від 1600,01 до 2000,00

3. від 2000,01 до 3000,00

4. від 3000,01 до 4000,00

5. від 4000,01 до 5000,00

6.від 5000,01 до 10000,00

7. понад 10000,01
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4.7. Розподіл домогосподарств за самооцінкою рівня їх доходів, 

економічними очікуваннями на наступні 12 місяців 
 

 Всі домо-

госпо-

дарства 

Області, які входять в Карпатський  

економічний регіон 

Львівська Закар-

патська 

Івано- 

Фран- 

ківська 

Черні-

вецька 

Кількість домогосподарств (тисяч) 15033,4 821,8 354,8 451,5 307,5 

Розподіл домогосподарств за 

самооцінкою рівня їх доходів 

протягом останнього року (%):  

 було достатньо і  робили 

заощадження 6,2 5,2 5,2 - 5,6 

 було достатньо, але 

заощаджень не робили 45,7 79,5 0,7 3,6 60,2 

 постійно відмовляли в 

найнеобхіднішому, крім 

харчування 44,0 15,2 36,7 92,6 33,3 

 не вдавалося забезпечити 

навіть достатнє харчування 4,1 0,1 57,4 3,8 0,9 

Кількість домогосподарств, рівень 

доходу яких протягом останнього 

року не дозволяв забезпечити 

навіть достатнє харчування 

(тисяч) 611,9 0,6 203,6 16,9 2,8 

з них повідомили, що:  

можливість харчуватися 

гарячими стравами вони мали 

(%):  

 щодня 85,6 - 99,8 100,0 85,2 

 майже кожного дня 13,5 100,0 - - 14,8 

 інколи 0,9 - 0,2 - - 

були випадки за останній рік,  

коли хто-небудь з членів 

домогосподарства не харчувався 

зовсім  протягом доби (тисяч) 3,2 - - - - 

 у тому числі не харчувалися  

(%):  

  дорослі: 1 добу 9,1 - - - - 

            2 – 3 доби 90,9 - - - - 

            4 – 5 діб - - - - - 

         більше 5 діб - - - - - 

 діти:        1 добу - - - - - 

            2 – 3 доби - - - - - 

            4 – 5 діб - - - - - 

         більше 5 діб - - - - - 
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              Продовження табл.4.7. 

 
              Всі домо-

госпо-

дарства 

Області, які входять в Карпатський  

економічний регіон 

Львів-

ська 

Закар-

патська 

Івано-

Фран-

ківська 

Черні-

вецька 

не могли давати дітям (тисяч):  

 фрукти чи соки 98,0 - 70,7 - - 

 їжу або гроші на 

харчування в школі 28,8 - 22,3 0,4 - 

 ласощі хоча б раз на 

тиждень 32,5 - 11,5 - - 

Із   загальної    кількості  частка 

домогосподарств    (%),     які 

повідомили,   що  у  минулому 

році  були  випадки,  коли через   

відсутність  грошей вони  не мали 

можливості  оплачувати  пере-

бування   дітей  в  дитсадку 0,1 - - 0,1 - 

Із  загальної  кількості   частка 

домогосподарств  (%),   які пові-

домили,  що  при  значному  

збільшенні   доходів,   вони   б  

спрямували додаткові кошти  в 

першу чергу на:  

 їжу 26,1 22,6 51,5 48,2 15,1 

 одяг, взуття 35,8 28,1 50,8 46,2 23,1 

 побутову техніку 29,5 31,4 35,8 44,4 30,4 

 лікування 49,4 43,2 47,5 57,9 49,4 

 відпочинок 52,1 53,7 31,2 38,8 71,5 

 освіту 15,7 16,3 24,3 19,5 11,2 

 автомобіль 13,8 16,8 16,5 11,9 20,3 

 житло 41,6 41,4 9,8 20,3 49,1 

 накопичення 25,2 36,5 6,1 4,8 22,6 

 розвиток підприємництва 6,0 9,8 5,0 6,9 7,3 

 інше 3,2 0,2 21,6 1,0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

               Продовження табл.4.7. 

 
 Всі домо-

госпо-

дарства 

Області, які входять в Карпатський  

економічний регіон 

Львів-

ська 

Закар-

патська 

Івано-

Фран-

ківська 

Черні-

вецька 

Розподіл домогосподарств  за розмі-

ром середньодушового грошового 

доходу (грн.) який домогосподарство 

 вважає достатнім, щоб не відчувати 

себе бідними (%): 

 

            до 2000,0 1,8 1,2 - - - 

 2000,1-3000,0 8,6 1,6 - - 0,8 

 3000,1-4000,0 11,5 7,5 - 1,4 4,8 

 4000,1-5000,0 22,5 19,5 2,5 22,1 15,8 

 5000,1-6000,0 10,6 15,0 1,7 30,9 11,5 

 6000,1-7000,0 6,7 13,8 2,3 13,6 10,8 

 7000,1-8000,0 9,2 18,1 8,7 13,6 16,1 

 8000,1-9000,0 1,7 2,0 3,5 1,7 5,8 

 9000,1-10000,0 15,5 15,8 9,5 14,8 25,2 

 понад 10000,0 11,9 5,5 71,8 1,9 9,2 

Довідково: до 2642,38 3,3 1,5 - - - 

                   до 1388,08 0,2 0,3 - - - 

Розподіл домогосподарств за розмі-

ром середньодушового грошового 

доходу (грн.), який за оцінкою домо-

господарств відповідає майновому 

становищу середнього класу  (%):   

 до 6000,0 4,7 6,2 0,0 - - 

 6000,1-8000,0 6,5 7,2 0,0 - - 

 8000,1-10000,0 17,9 30,4 0,0 1,0 0,8 

 10000,1-12000,0 4,6 10,8 0,0 0,5 2,5 

 12000,1-14000,0 2,3 2,0 0,0 0,1 0,1 

 14000,1-16000,0 16,6 16,7 1,1 22,1 9,5 

 16000,1-18000,0 3,5 4,8 0,1 12,9 2,9 

 18000,1-20000,0 14,0 11,5 1,9 25,4 14,0 

 20000,1-22000,1 0,4 - 0,4 1,1 0,3 

 Понад 22000,0 29,5 10,4 96,5 36,9 69,9 

Розподіл домогосподарств, які за 

оцінкою матеріального добробуту 

відносять себе  (%):  

 

 до заможних - - - - - 

 до представників середнього 

класу 0,5 - - - 0,5 

 до небідних, але ще не 

представників середнього класу 25,5 46,6 0,2 3,6 16,8 
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Продовження табл.4.7.             

 

 Всі 

домо-

госпо-

дарства 

Області, які входять в Карпатський  

економічний регіон 

Львів-

ська 

Закар-

патська 

Івано-

Фран-

ківська 

Черні-

вецька 

 до бідних 74,0 53,4 99,8 96,4 82,7 

 не змогли відповісти - - - - - 

Розподіл домогосподарств (%) які 

повідомили, що найбільшою 

цінністю для них є : 

 

за першим ступенем значущості:  

     здоров’я 76,5 83,9 84,1 87,6 74,6 

     сім’я, діти 18,9 13,5 9,7 11,9 22,3 

     матеріальний добробут 1,9 0,4 1,9 0,5 2,7 

     робота, кар’єра 0,8 0,3 3,9 - - 

     освіта 0,2 0,2 - - - 

     друзі, спілкування 0,0 - - - - 

впевненість у завтрашньому дні 1,5 1,7 0,4 - 0,4 

     cоціальна справедливість 0,2 - - - - 

за другим ступенем  значущості:  

     здоров’я 17,4 12,8 10,3 12,3 22,1 

     сім’я, діти 61,5 69,2 76,4 75,9 64,4 

     матеріальний добробут 10,8 9,0 5,2 9,8 8,3 

     робота, кар’єра 4,1 4,5 5,9 0,8 2,4 

     освіта 0,7 0,3 0,1 0,4 0,8 

     друзі, спілкування 0,6 0,4 - - 0,1 

впевненість у завтрашньому  

дні 4,0 3,2 2,0 0,3 1,9 

      cоціальна справедливість 0,9 0,6 0,1 0,5 - 

за третім ступенем значущості:  

      здоров’я 2,2 1,0 2,2 - 2,6 

      сім’я, діти 4,7 3,8 5,9 1,9 3,9 

      матеріальний добробут 38,7 41,0 54,7 34,6 43,4 

      робота, кар’єра 9,4 10,6 13,7 19,3 15,4 

      освіта 2,4 2,5 5,7 1,7 0,3 

      друзі, спілкування 2,8 4,1 1,5 2,7 2,2 

впевненість у завтрашньому 

дні 32,3 28,5 15,0 31,5 25,2 

      cоціальна справедливість 7,5 8,5 1,3 8,3 7,0 
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 Продовження табл.4.7. 

                
 Всі домо-

госпо-

дарства 

Області, які входять в Карпатський  

економічний регіон 

Львів-   

ська 

Закар-

патська 

Івано-

Фран-

ківська 

Черні-

вецька 

Із загальної кількості частка 

домогосподарств (%), які 

вважають, що: 

 

  за їх добробут має нести 

відповідальність: 
 

  повністю держава 11,5 7,1 15,0 13,6 12,2 

 переважно держава 17,8 19,7 22,5 16,6 11,6 

  як держава так і вони 

самі     59,2 62,3 58,6 63,8 71,6 

 переважно вони 8,9 7,9 3,8 5,5 3,7 

 виключно вони 2,6 3,0 0,1 0,5 0,9 

 не змогли відповісти 0,0 - - - - 

їх матеріальний стан за останні 

12 місяців: 

 

 покращився 6,8 4,7 0,1 4,4 19,1 

 залишився без змін 36,6 42,2 2,5 58,7 39,6 

 погіршився 56,6 53,1 97,4 36,9 41,3 

 не змогли відповісти - - - - - 

їх матеріальний стан в наступні 

12 місяців: 

 

 покращиться 8,7 4,4 0,1 9,9 8,9 

 залишиться без змін 45,5 50,4 10,2 57,8 55,5 

 погіршиться 44,1 43,1 89,7 32,3 35,6 

 не змогли відповісти 1,7 2,1 - - - 

наступні 12 місяців будуть для 

розвитку економіки України: 

 

 сприятливими 1,9 - - 1,2 2,0 

 сприятливими, але не в 

усьому 11,0 9,6 1,2 23,0 20,5 

 без будь-яких відчутних 

змін 35,1 35,8 6,8 42,0 35,9 

 несприятливими, але не в 

усьому 19,7 17,1 22,7 16,4 18,9 

 несприятливими 30,5 33,9 69,3 17,4 22,7 

 не змогли відповісти 1,8 3,6 - - - 
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Методологічні коментарі 
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Програма опитування членів домогосподарств 

 щодо стану їх здоров’я  

 

У вибірковому опитуванні приймали участь домогосподарства 

Львівської області, умови життя яких обстежувалися органами державної 

статистики у січні - вересні 2016 року. Це тематичне модульне опитування 

проводилося в рамках квартального інтерв’ю у жовтні 2016 року із 

застосуванням спеціальної анкети. 

Програма анкети передбачає дві частини: 

І. Стан здоров’я членів домогосподарства. 

Перший блок запитань цієї частини дає змогу отримати дані щодо 

доступності для членів домогосподарств медичної допомоги, можливості 

придбання ліків, медичного приладдя, а також - причин, з яких вони виявилися 

недоступними. 

Другий блок запитань, який адресується кожному члену 

домогосподарства, стосується суб’єктивної оцінки стану його здоров’я. 

Інформація щодо здоров’я дітей надається дорослими членами 

домогосподарства. У цьому ж блоці містяться питання щодо тютюнокуріння 

(опитуються особи у віці 12 років і старші), впливу захворювань на 

повсякденну працездатність та життєву активність, суб’єктивної оцінки 

можливого впливу на стан здоров’я наслідків Чорнобильської катастрофи. Крім 

того, жінки у віці 15 років і старші опитуються стосовно кількості народжених 

ними дітей. 

ІІ. Наявність в домогосподарствах товарів тривалого користування. 

За програмою цієї частини анкети буде підготовлений окремий 

статистичний збірник. 

Опитування проводили фахівці з інтерв’ювання з проведення вибіркових 

обстежень населення (домогосподарств), які є штатними працівниками 

Головного управління статистики у Львівській області. 

 

Методичні пояснення щодо основних термінів та показників  

 

Вибіркове опитування членів домогосподарств щодо стану їх здоров’я є 

тематичним модулем постійного обстеження умов життя домогосподарств. У 

зв’язку з цим, ці дослідження мають єдині методологічні засади: принципи 

формування вибіркової сукупності, розповсюдження отриманих даних на 

генеральну сукупність, методологію здійснення оцінки якості інформації, а 

також - єдині термінологію та систему показників, які характеризують 

соціально - демографічні та економічні ознаки домогосподарств.  

Об’єктом опитування є 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. При цьому, на відміну від 

визначення сім’ї, наявність родинних стосунків не є обов’язковою. 
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При користуванні підсумками опитування слід мати на увазі прийняті 

обмеження, які враховуються при формуванні вибіркової сукупності 

респондентів. Вибіркове обстеження умов життя домогосподарств, на базі 

якого було здійснене тематичне опитування щодо стану здоров’я членів 

домогосподарств, проводиться у всіх регіонах країни. Вибіркова сукупність 

домогосподарств репрезентує все населення України, за винятком 

військовослужбовців строкової служби, осіб, що знаходяться у місцях 

позбавлення волі, осіб, які постійно проживають у будинках - інтернатах, 

будинках для осіб похилого віку, а також  маргінальних прошарків населення 

(безпритульні тощо).  

Починаючи з 2004 року обстеженням умов життя домогосподарств 

охоплені також мешканці усіх гуртожитків (сімейних, студентських тощо).1 

 

Розробка підсумків одноразового опитування здійснена: 

 

            -  за типами місця проживання домогосподарств (міські поселення, 

сільська              місцевість). При цьому міста розподіляються на великі (з 

чисельністю населення 100 тисяч осіб і більше) та малі (з чисельністю 

населення менше100 тисяч осіб); 

- за регіонами; 

- за  економічними районами. 

 

Соціально - демографічні характеристики домогосподарства: 

 

Діти - особи у віці до 18 років, які не перебувають у шлюбі. 

Молоді сім’ї - сім’ї, в яких чоловік та дружина віком до 35 років 

(включно). 

Дорослі - особи у віці 18 років і старші, а також особи до 18 років, які 

перебувають у шлюбі. 

Особи непрацездатного віку (крім дітей) - чоловіки у віці 60 років і 

старші, жінки - 55 років і старші. 

Особи працездатного віку (крім підлітків у віці 16 - 17 років) - чоловіки 

у віці 18 - 59 років, жінки у віці 18 - 54 роки. 

Працююча особа - особа, яка надала ствердну відповідь на запитання 

«Чи працюєте в даний час?». Працюючі пенсіонери також відносяться до 

категорії «працюючі». 

Непрацююча особа - особа, яка надала негативну відповідь на 

запитання «Чи працюєте в даний час?». 

Пенсіонер - особа, яка отримує пенсію і не працює. 

 

Критерії диференціації домогосподарств за станом  матеріального     

добробуту. Доходи домогосподарств. 

                                                           
1 У 1999-2003 роках обстежувались лише мешканці сімейних гуртожитків. 
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В основу дослідження диференціації рівня життя домогосподарств 

покладені показники доходів, які стали більш точно характеризувати реальний 

стан добробуту домогосподарств, ніж показники витрат, які використовувалися 

у попередні роки, з метою адекватного відображення життєвого рівня різних 

груп домогосподарств в основу досліджень питань нерівності, починаючи з I 

кварталу 2007 року, покладені показники грошових та загальних доходів на 

відміну від показників грошових та сукупних витрат, які використовувалися у 

1999-2006рр. 

Крім того, починаючи з 2011 року, при розрахунках 

середньодушових показників, а також показників диференціації населення 

та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту відповідно до 

сучасної міжнародної практики розпочато використання шкали 

еквівалентності, яка відображає зменшення мінімально необхідних потреб 

на одного члена домогосподарства при збільшенні розміру 

домогосподарства та зміні його складу. 

Розрахунок показників доходів у еквіваленті на одну умовну особу 

обумовлений існуванням в 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 національній практиці досліджень питань бідності, за якою 

першому члену домогосподарства присвоюється коефіцієнт 1, а всім іншим – 

0,7 (наприклад, домогосподарство з 3-х осіб має в своєму складі 2,4 умовних 

особи: 1+0,7+0,7=2,4). 

Грошові доходи домогосподарств складаються з суми грошових та 

натуральних (в грошовій оцінці) надходжень, одержаних членами 

домогосподарства у вигляді оплати праці (за виключенням прибуткового 

податку та обов’язкових відрахувань), доходів від підприємницької діяльності 

та самозайнятості, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, 

продажу акцій та цінних паперів, надходжень від продажу нерухомості, 

особистого та домашнього майна, худоби, продукції особистого підсобного 

господарства та продуктів, отриманих в порядку  самозаготівель, пенсій, 

стипендій, соціальних допомог (пільг та субсидій готівкою на оплату житлово-

комунальних послуг, електроенергії та палива, компенсаційних виплат за 

невикористане право на санаторно-курортне лікування, за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян тощо), грошових допомог від родичів та інших 

осіб та інших грошових доходів. 

Негрошові доходи домогосподарства  включають вартість спожитої 

продукції, отриманої з особистого підсобного господарства (за винятком 

поточних витрат на їх виробництво2 - витрат на насіння, посадковий матеріал, 

добрива, сільськогосподарський реманент, паливо, мастильні матеріали, 

худобу, птицю та бджіл, корми та медикаменти для худоби та птиці, на оплату 

                                                           
2 Витрати на велику рогату худобу, коней та багаторічні насадження не відносяться до поточних витрат 

домогос-подарства на особисте підсобне господарство. Ці витрати включені до статей ”Інші неспоживчі 

сукупні витрати” 
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транспортних, сільськогосподарських та інших послуг тощо) в порядку 

самозаготівель, вартість подарованих родичами та іншими особами продуктів 

харчування, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, суми пільг та 

безготівкових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії 

та палива, а також – суму безготівкових пільг на оплату товарів та послуг з 

охорони здоров’я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на 

оплату послуг транспорту та зв’язку. 

Загальні доходи домогосподарства складаються з суми грошових та не 

грошових доходів. 

Для визначення нерівномірності розподілу домогосподарств за рівнем 

матеріального добробуту використовується метод групувань, за яким 

домогосподарства (населення) розподіляються в порядку зростання 

середньодушових показників доходів на квантелі та за  інтервалами доходів. 

Медіанний рівень доходів в розрахунку на одну особу - рівень 

доходів, який знаходиться в середині варіаційного ряду населення, 

ранжованого за зростанням середньодушових показників доходів. 

Чисельність домогосподарств (населення) з рівнем середньодушових 

доходів на місяць нижче прожиткового мінімуму - визначається на підставі 

даних розподілу домогосподарств (населення) за рівнем доходів і є підсумком 

числа домогосподарств (осіб), рівень доходів, яких нижче величини 

прожиткового мінімуму, який діяв в державі на момент аналізу даних. 

Прожитковий мінімум – це вартісна величина достатнього для 

забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його 

здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору 

непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для 

задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (Закон 

України “Про прожитковий мінімум” від 15 липня 1999 р. № 966 – XІV). 

Згідно із Законом України “ Про внесення змін до Закону України “Про 

Державний бюджет України на 2014 рік”  від  16 січня 2014р. № 719-VII, 

прожитковий мінімум з 1 січня 2014 року становив 1176 грн. на одну особу на 

місяць. 

Шкала еквівалентності – система коефіцієнтів, що надаються членам 

домогосподарства у відповідності до їхніх демографічних характеристик, і які 

відображають зменшення мінімально необхідних потреб на одного члена 

домогосподарства при збільшенні розміру домогосподарства та зміні його 

складу. 

 

Пояснення термінів, які використані у даному тематичному 

дослідженні 

 

Медичне приладдя - окуляри, слухові апарати, милиці, інвалідна 

коляска, апарат для вимірювання кров’яного тиску, шприци, хірургічні ремені і 

бандажі, шини, інші пристрої для лікування переломів, суглобні протези тощо. 
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При опитуванні до захворювань не відносили легке нездужання, 

нежить, тобто такий стан, внаслідок якого людина не втрачає, навіть частково, 

працездатність, а лише погіршується її самопочуття. 

Вплив захворювань на повсякденну працездатність - мається на увазі 

довготермінові наслідки захворювання, які негативно впливають (частково чи 

повністю) на здатність особи щоденно працювати. Наприклад, особа, яка 

захворіла гострим респіраторним захворюванням, може на декілька днів 

втратити працездатність, але повсякденну працездатність - в рідких випадках. 

Для дітей та підлітків термін «працездатність» означає їх здатність до навчання 

в учбових закладах. 

Вплив захворювань на життєву активність - мається на увазі 

довготермінові наслідки, які стосуються змін внаслідок захворювання способу 

життя: можливостей щодо відвідування культурних закладів, гуртків, 

можливості займатися фізичною працею, бігати, плавати і т. ін. 

Хронічне захворювання – це повільно розвинутий, затяжний, тривалий 

процес відповідного захворювання у окремої людини. 

Лікування в стаціонарі - стаціонарне та денне перебування у лікарні 

(місцевій, районній, міській, обласній, спеціалізованій тощо), диспансері чи в 

іншому медичному закладі, за виключенням перебування на лікуванні в 

санаторії (за путівкою чи без неї). 

При опитуванні жінок у віці 15 років і старші щодо кількості 

народжених ними дітей, до народжених віднесені як живі, так і 

мертвонароджені діти. Поодинокі випадки народження першої дитини жінкою 

у віці до 15 років включені в таблицях публікації до вікової групи матерів 15 - 

19 років. 

Чорнобильські виплати - виплати, встановлені Законом України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи». 

 

 

 

Програма опитування членів домогосподарств щодо самооцінки 

домогосподарствами рівня своїх доходів 
 

     У вибірковому опитуванні приймали участь 439 домогосподарств Львівської 

області, умови життя яких обстежувалися органами державної статистики 

протягом 2016 року. Це тематичне модульне опитування проводилося в рамках 

квартального інтерв’ю у січні 2017 року із застосуванням спеціальної анкети. 

     Перший блок запитань анкети стосувався самооцінки домогосподарством 

свого річного доходу з точки зору ступеня достатності для того, щоб робити 

заощадження, для задоволення основних потреб, в т.ч. – для забезпечення 

достатнього харчування. 
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     Другий блок запитань був призначений для визначення рівнів обмеженості 

споживчих можливостей окремих груп домогосподарств через нестачу коштів 

(консенсусну позбавленість). З цією метою запитання стосувалися: 

- частоти харчування гарячими стравами; 

- випадків голоду протягом останнього року (окремо серед дорослих та 

дітей) та кількості днів відсутності можливості забезпечити будь-яке 

харчування; 

- можливості включення в раціон харчування м’ясних або рибних 

продуктів хоча б двічі на тиждень; 

- можливості придбати товари першої необхідності (мило, пральний 

порошок, одяг, взуття тощо), відремонтувати одяг та взуття, оплатити 

перебування дітей в дитсадку, купити холодильник, пральну машину, 

недорогий телевізор; 

- можливості домогосподарств з дітьми забезпечити дітям споживання 

фруктів, соків, харчування в школі, ласощі хоча б раз на тиждень. 

      Крім того, домогосподарствам було запропоновано зазначити: 

- яка сума грошей необхідна їм на місяць, щоб не відчувати себе 

бідними; 

- який рівень доходу, за їх думкою, відповідає майновому становищу 

середнього класу; 

- визначити першочергові наміри щодо спрямування додаткових 

коштів при значному збільшенні їх доходів; 

- вказати найбільш значущі для них суспільні та особисті цінності; 

- визначити, до яких верств населення (заможні, представники 

середнього класу, бідні) вони себе відносять за оцінкою свого 

матеріального добробуту; 

- вказати хто, за їх думкою, має нести відповідальність за їхній 

добробут.   

      Останній блок частини анкети містив запитання, спрямовані на вивчення 

думки членів домогосподарств щодо оцінки зміни свого матеріального стану за 

минулий рік та їх прогнозів щодо економічного становища власного 

домогосподарства та перспектив розвитку економіки України на наступні 12 

місяців. 

      Опитування здійснювалося фахівцями з інтерв’ювання з проведення 

вибіркових обстежень населення (домогосподарств), які є штатними 

працівниками територіальних органів державної статистики. 
 

Методологічні пояснення щодо оцінки якості даних 

 

При аналізі якості оцінок показників, побудованих на основі даних 

вибіркового обстеження, вирішальне значення для правильної інтерпретації 

результатів та для контролю оптимальності дизайну має інформація про 

величину похибки вибірки.  
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Найбільш наочно характеризують якість даних вибіркових обстежень 

наступні показники: гранична похибка вибірки LSE та відносна стандартна 

похибка вибірки RSE (або коефіцієнт варіації CV).  

Відносна стандартна похибка  часто використовується як показник 

придатності даних для аналізу. Так, якщо RSE < 5%, то оцінка вважається 

надійною, якщо 5%<RSE<10% - оцінка є придатною для кількісного аналізу, 

але надійність недостатньо висока, якщо 10%<RSE<25% - оцінка придатна 

лише для якісного аналізу і її слід використовувати обережно. Так,  для 

Львівської області та Карпатського економічного району ці показники є 

наступними: 

 

Характеристика якості оцінки значення показника 

 
 Карпатський економічний 

район 

Львівська область 

Гранична 

похибка 

LSE. тисяч 

Відносна 

стандартна 

похибка 

вибірки 

RSE. % 

Гранична 

похибка 

LSE. тисяч 

Відносна 

стандартна 

похибка 

вибірки 

RSE. % 

Кількість домогосподарств, 

члени, яких постійно 

відмовляли в 

найнеобхіднішому, крім 

харчування 171,03 63,10 59,39 17,23 

Кількість домогосподарств, 

члени, яких відносять себе 

до небідних, але ще не 

представники середнього 

класу” 111,28 76,54 69,99 11,11 

Кількість домогосподарств, 

члени, яких відносять себе 

до бідних  171,03 25,02 59,39 6,22 

 

У склад Карпатського економічного району входять: Закарпатська, Івано-

Франківська, Львівська та Чернівецька області. 

 

Пояснення щодо термінів та показників, які використані для висвітлення 

тем опитування в даній публікації 

 

      Об’єктом опитування є 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. 
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      Самооцінка доходів домогосподарства – надається членами 

домогосподарства шляхом вибору одного з варіантів відповідей на запитання 

“Як ви оцінюєте доход вашого домогосподарства протягом останнього року?": 

- було достатньо і робили заощадження; 

- було достатньо, але заощаджень не робили; 

- постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім харчування; 

- не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування. 

      Рівні обмеженості споживчих можливостей окремих груп 

домогосподарств через нестачу коштів (консенсусна позбавленність) 
передбачає дослідження наступних можливостей домогосподарств: 

- частоти харчування гарячими стравами; 

- випадків голоду протягом останнього року (окремо серед дорослих та 

дітей) та кількості днів відсутності можливості забезпечити будь-яке 

харчування; 

- можливості включення в раціон харчування м’ясних або рибних 

продуктів хоча б двічі на тиждень; 

- можливості придбати товари першої необхідності (мило, пральний 

порошок, одяг, взуття тощо), відремонтувати одяг та взуття, оплатити 

перебування дітей в дитсадку; 

- спроможності купити холодильник, пральну машину, недорогий 

телевізор; 

- можливості домогосподарств з дітьми забезпечити дітям споживання 

фруктів, соків, харчування в школі, ласощі хоча б раз на тиждень. 

При цьому вирішальне значення має факт неможливості зробити згадані 

витрати через фінансову неспроможність (навіть тимчасову) незалежно від 

причин відсутності грошей (безробіття, невиплати зарплат тощо). Якщо 

обмеженість споживчих можливостей була викликана не відсутністю коштів, а 

іншими причинами, то ці випадки в ході опитування не враховувалися 

(відсутність товару в магазині, відсутність потреби у придбанні одягу, в оплаті 

дитсадка, оскільки дитину доглядає бабуся, лікувальне голодування тощо). 

У питанні щодо можливості придбання холодильника, пральної машини, 

недорогого телевізора мається на увазі спроможність домогосподарства 

купити зазначені речі, навіть позичивши гроші (за умови впевненості щодо 

можливості повернення боргу). Негативна відповідь щодо цього виду 

споживчих можливостей фіксувалася у тих випадках, коли домогосподарство 

ні за яких умов не могло собі дозволити таку покупку або було впевнене, що 

не зможе повернути борги. 

Відповідь на запитання “Як Ви вважаєте, скільки грошей на місяць (при 

сьогоднішньому рівні цін) потрібно Вашому домогосподарству, щоб не 

відчувати себе бідним?” є своєрідним підходом до визначення суб’єктивної 

межі бідності. При цьому респонденти надають відповідь не стосовно 

“усередненого” домогосподарства, а саме щодо грошової оцінки власних 

потреб. 

Відповідь на питання щодо першочергових намірів на спрямування 

додаткових коштів при значному збільшенні їх доходів надається 
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домогосподарствами шляхом визначення трьох основних цілей серед 

наступних: 

- їжа; 

- одяг, взуття; 

- побутова техніка; 

- лікування; 

- відпочинок; 

- освіта; 

- автомобіль; 

- житло; 

- накопичення; 

- розвиток підприємництва; 

- інше. 

Ступінь значущості для себе суспільних та особистих цінностей, а саме, 

соціальної справедливості, авторитету України в світі, кар’єри, матеріального 

добробуту, здоров’я, освіти, впевненості у завтрашньому дні, 

домогосподарства визначають шляхом присвоєння зазначеним цінностям 

місць з 1 по 7 (перше місце є найбільш значущим). 

Визначення кожним членом домогосподарства у віці 15 років і старші 

найбільших цінностей в його житті здійснюється шляхом вибору трьох 

основних цінностей з наступних варіантів відповідей: 

- здоров’я; 

- діти; 

- сім’я; 

- робота; 

- культура; 

- релігійне життя; 

- матеріальний достаток; 

- друзі, спілкування. 

     Думка домогосподарств стосовно того, хто має нести відповідальність за їх 

добробут – повідомляється членами домогосподарств шляхом вибору одного з 

варіантів: 

- повністю держава; 

- переважно держава; 

- як держава, так і вони самі; 

- переважно вони; 

- виключно вони; 

- не знаю відповіді. 

Відповідь на запитання “До яких верств населення Ви себе можете 

віднести?” домогосподарства надають, виходячи з рівня своїх доходів та 

суб’єктивного уявлення щодо матеріального становища таких верств 

населення, як заможні, представники середнього класу та бідні. 

Оцінка домогосподарствами змін свого матеріального стану протягом 

останнього року та їх прогнози щодо економічного становища на наступні 12 
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місяців – надається членами домогосподарств шляхом вибору одного з 

варіантів: 

- покращився (покращиться); 

- залишився (залишиться) без змін; 

- погіршився (погіршиться); 

- не знаю відповіді. 

     Оцінка домогосподарствами наступного року стосовно перспектив 

розвитку економіки України – надається членами домогосподарств шляхом 

вибору одного з варіантів відповідей, що ці 12 місяців будуть: 

- сприятливими; 

- сприятливими, але не у всьому; 

- без будь-яких відчутних змін; 

- несприятливими, але не у всьому; 

- несприятливими; 

- не знаю відповіді. 
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