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ПЕРЕДМОВА 

 

Головною метою економічного розвитку країни та діяльності державних 

органів влади є створення умов для найбільш повного задоволення зростаючих 

матеріальних і духовних потреб населення. Рівень задоволення цих потреб 

характеризується рівнем життя населення.  

Рівень життя є соціально-економічною категорією, яка відображає 

сукупність відносин та умов, що визначають життєдіяльність та розвиток 

населення. Тому вивчення рівня життя населення та його динаміки є важливою 

складовою комплексного аналізу соціально-економічного становища, який 

проводиться з метою розробки ефективних заходів соціальної політики. 

Ефективна державна політика, спрямована на забезпечення досягнення 

відповідного життєвого рівня населення, може бути реалізована лише за умови 

всебічного врахування системної дії комплексу соціальних чинників, що його 

зумовлюють, та застосування повної і репрезентативної системи показників 

оцінки рівня життя. 

Оскільки прояви життєдіяльності людей та їх потреби характеризуються 

різноманітністю та різноплановістю, то неможливо виділити один універсальний 

показник для повної оцінки рівня життя населення або певної соціальної групи 

чи окремої особи (сім’ї). Для цього необхідна сукупна система характеристик, 

показників і параметрів, що у своїй єдності спроможні відобразити стан 

задоволення суспільних потреб за їх окремими видами, оцінити рівень життєвих 

гарантій. 

Чергове моніторингове видання Головного управління статистики у 

Черкаській області містить структуровану систему показників, що 

характеризують рівень життя населення області та окремих його верств. Потреба 

в таких збірниках зумовлена необхідністю створення системи безперервного 

спостереження за фактичним станом справ в соціально-економічній сфері для 

своєчасного виявлення і системного аналізу змін, які в ній проходять, для 

попередження негативних тенденцій, що ведуть до формування і розвитку 

осередків соціальної напруги. 

Збірник містить основні соціально-економічні індикатори рівня життя 

населення, а саме: макроекономічні показники, дані демографічної статистики, 

показники зайнятості та доходів населення, інформацію про житлові умови, стан 

здоров’я та медичне обслуговування, освіту, показники пенсійного забезпечення 

та соціальної напруги. 

Сподіваємось, що збірник принесе користь фахівцям та науковцям, які 

займаються соціальними питаннями, а також зацікавить громадськість 

інформацією щодо моніторингу рівня життя населення області. 



 

 

 
 

 

 

 

Скорочення,  використані у збірнику: 
 

% – відсоток 

в.п. – відсотковий пункт 

грн – гривня 

кг – кілограм 

м2 – квадратний метр 

млн.  –  мільйон  

тис. – тисяча 

т  –     тонна 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення, які використані у збірнику: 

 
Тире (–) – явищ не було 

    

Крапки ( … ) – відомості відсутні 
   

Нуль (0; 0,0) – явище відбулося, 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 або недоцільне 

«з них», 

«у тому числі» 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми.                               

Мають місце випадки, коли наведено всі доданки загальної 

суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку. 
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1. Доходи та витрати населення 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161 

Доходи населення, млн.грн 26194 29646 33484 35024 36694 43717 51331 

Наявний дохід        

млн.грн 20347 23379 26376 27353 27329 32715 37866 

у розрахунку на одну особу 

населення, грн. 15769 18246 20718 21633 21761 26227 30609 

реальний наявний дохід, у 

відсотках до попереднього року 115,1 107,7 111,1 104,4 89,3 80,0 102,0 

Витрати населення, млн.грн 22213 27463 31174 33864 38942 46254 54740 

Заощадження населення, млн.грн 3981 2183 2310 1160 –2248 –2537 –3409 

 _______________ 
 1 Дані попередні. 

 
 
 

 
 

2. Середньомісячна номінальна та реальна заробітна 
    плата штатних працівників 

  

 

Номінальна   

заробітна плата,  

грн 

Відсотків до попереднього року 

номінальна  

заробітна плата 

реальна  

заробітна плата 

2010 1835 122,8 113,1 

2011 2155 117,4 109,5 

2012 2508 116,4 116,0 

2013 2682 107,0 107,9 

2014 2829 105,5 93,7 

2015 3360 118,8 78,2 

2016 4148 123,4 109,7 

 
  



 

 

3. Видатки місцевого бюджету Черкаської області  
    на соціально-культурні заходи та освіту 

 
(за даними Головного управління Державної  

казначейської служби у Черкаській області) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 У % до загальної суми видатків місцевого 

бюджету 

Освiта 33,8 33,7 33,7 34,9 33,2 30,9 26,1 

з них        

дошкільна освіта  6,4 6,4 6,6 6,9 6,6 6,7 5,6 

загальна середня освіта 23,0 21,5 21,4 22,0 20,3 19,0 16,3 

професійно-технічна освіта 0,0 1,7 1,7 1,8 1,7 2,1 1,6 

вища освіта 1,7 1,6 1,5 1,6 1,3 1,1 0,9 

Охорона здоров’я 23,8 22,5 22,9 22,5 21,5 21,6 18,5 

Духовний та фізичний розвиток 5,3 5,1 5,0 5,4 4,8 4,6 4,1 

з них               

культура i мистецтво 4,4 4,3 4,2 4,5 4,1 3,8 3,3 

засоби масової iнформацiї 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

фiзична культура i спорт 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 

Соцiальний захист та соцiальне 

забезпечення 22,9 24,0 23,4 25,8 26,6 28,6 35,9 
 


