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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У даний час ефективний розвиток та зростання еко�

номіки є основною (пріоритетною) метою України. На

процес цього розвитку впливає безліч факторів, серед

яких чільне місце посідають економічні одиниці, зокре�

ма домогосподарства. Задоволення потреб членів до�

могосподарств є індикатором підвищення добробуту

населення загалом, а це в кінцевому результаті є показ�

ником економічного зростання країни. Ступінь задово�
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У статті розглянуто питання витрат домогосподарств з позицій задоволення потреб членів

цих домогосподарств. Надається характеристика сутності витрат домогосподарств. Розгля�

даються різні підходи стосовно класифікації витрат домогосподарств. Встановлено, що зага�

лом витрати домогосподарств поділяються на витрати на споживання, витрати на здійснення

заощаджень та витрати на сплату обов'язкових платежів. Здійснено аналітичний огляд витрат

домогосподарств України. У контексті цього, проаналізовано такі показники витрат: сукупні

витрати, споживчі сукупні витрати, неспоживчі сукупні витрати, сукупні витрати на харчування.

Встановлено, що ключовими факторами, що впливають на утворення витрат домогосподарств

є доходи домогосподарств та ціни на товари. З'ясовано, що витрати домогосподарств є важ�

ливим соціально�економічним показником розвитку економіки України.

The article considers the questions of household expenditures from position to meet the needs of

members of these households. It is presented characteristics of essence of household expenditures.

It is viewed different approaches to classification of household expenditures. It is established that in

total household expenditures are divided into consumption expenditures, costs savings and the cost

of compulsory payments. It is done analytical survey of household expenditures Ukraine. In this

context, there are analysed following analysis in costs: total costs, total consumer spending, non�

consumer total cost, total cost of food. It is established that the key factors affecting the formation

of household expenditure are household income and commodity prices. It was found that household

spending is an important indicator of socio�economic development of Ukraine.
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лення потреб залежить від рівня доходів домогоспо�

дарств, тому витрати на потреби домогосподарств фор�

муватимуться та, у першу чергу, залежатимуть від них.

Існує два способи задоволення потреб членів домо�

господарств — це використання доходів задля здійснен�

ня витрат та другий — забезпеченість своїх потреб на

основі власної трудової діяльності [1, с. 320].

З огляду на це, актуальність дослідження та аналі�

зу витрат домогосподарств зростає, оскільки вони є
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важливим показником соціально�економічного розвит�

ку України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз літературних джерел свідчить, що на сучас�

ному етапі розвитку економічних досліджень даним пи�

танням приділялось достатньо уваги, однак окремі ас�

пекти зазначеної проблематики залишаються невиріше�

ними сьогодні. Відтак, науковими працями, що ввійшли

в основу дослідження питань задоволення потреб до�

могосподарств та їх ефективного функціонування є

праці вітчизняних вчених: Е.М. Лібанової, Г.Б. Поляка

[1], Т.О. Кізими [2], С.В. Мочерного [3], О.Д. Данілова,

Д.М. Серебрянського [4], О.О. Шевченко [5], А.І. Щеті�

ніна [6], Л.В. Ключник [7] та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою наукової статті є дослідження змістовно�сут�

нісного аспекту поняття "витрати домогосподарств" та

проведення інформаційно�аналітичного аналізу витрат

домогосподарств на макроекономічному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Оскільки витрати домогосподарств виступають

об'єктом нашого дослідження, то доцільним буде з'я�

сування суті даного поняття. В сучасних економічних

літературних джерелах на даний час не існує конкрет�

ного визначення цього поняття.

Так, у праці [3] (С.В. Мочерний) наводиться таке

визначення: витрати домогосподарств — це сумарна

сума усіх грошових коштів і благ матеріального стану,

котрі витрачені в ході виконання домогосподарствами

своїх економічних функцій, в результаті чого між до�

могосподарствами, з одного боку, та відповідними

гілками влади, фінансово�кредитними установами та

іншими суб'єктами, з другого боку, утворюються відно�

сини приватного та неприватного характеру на різних

етапах сфери суспільного відтворення.

Крім цього, у вищезазначеному джерелі [3], пред�

ставлено такі види (статті) витрат домогосподарств:

— витрати на сплату податків;

— витрати на харчування домогосподарств;

— витрати на одяг та додаткові речі до одя�

гу, на взуття;

— витрати на здійснення оплати житла

(квартири);

— витрати на транспорт;

— витрати на здійснення оплати комуналь�

них послуг (зокрема електроенергії, води, газу,

телефону тощо);

— витрати на здобуття освіти;

— витрати на проведення відпочинку, по�

дорожей та розваг;

— витрати на здійснення внесків у фонди

соціального страхування;

— витрати на нагромадження;

— витрати на здійснення добровільних по�

жертв та внесків у громадські організації;

— витрати на купівлю цінних паперів;

— витрати на здійснення сплати заборго�

ваностей за кредитами тощо.

За аналізом праці [4, с. 107] (О.Д. Данілов, Д.М. Се�

ребрянський), виділяють наступні види витрат домогос�

подарств: 1) споживчі витрати; 2) грошові заощаджен�

ня; 3) обов'язкові платежі.

Водночас споживчі витрати або витрати на спожи�

вання поділяються на три групи [5, с. 27] (О.О. Шевчен�

ко):

— витрати на товари повсякденного вжитку, тобто

на товари харчування, переважну частину одягу, засо�

би особистої гігієни тощо;

— витрати на товари, термін використання котрих є

тривалим (побутова техніка, предмети електроніки то�

що);

— витрати на послуги (здійснення оплати житла та

комунальних послуг, послуг, наданих у сфері освіти, ме�

дицини тощо).

Заощадження становлять частину доходу, що нако�

пичується протягом відповідного періоду часу, та котра

виступає основою задоволення бажань та вимог членів

домогосподарств у майбутньому. Серед основних чин�

ників, що впливають на процес формування заощаджень

є: обсяг одержаного доходу; сума витрат на споживан�

ня; чинники об'єктивного та суб'єктивного характеру,

котрі мають мотивований вплив на здійснення заощад�

жень членами домогосподарств; рівень відсоткових ста�

вок комерційних банків; сума податкового збору; сту�

пінь довіри до фінансово�кредитних установ; політична

та економічна стабільність в країні [7, с. 162].

До обов'язкових платежів домогосподарств нале�

жать: витрати на здійснення сплати податків та зборів;

витрати на сплату комунальних послуг та інших платежів;

витрати на сплату банківського кредиту та відсотків за

ним (коли домогосподарство у своїй діяльності вико�

ристовує даний спосіб фінансування); витрати на спла�

ту страхових внесків (коли домогосподарство викорис�

товує послуги страхових компаній) тощо [4, с. 107—

108].

За визначенням, наведеним у літературному джерелі

[10, с. 359], витрати домогосподарств становлять сумар�

ну суму платежів за товарами та послугами, що здійснені

у звітному періоді та сумарну суму коштів, за якими

здійснювалась купівля цінних паперів, сертифікатів, ва�

люти, будівництво, різні види ремонту, надавалась до�
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Рис. 1. Динаміка сукупних витрат у середньому
за місяць у розрахунку на одне домогосподарство

за 2009 — 2013 рр., грн.

Джерело: побудовано за даними [8, с. 129; 9, с. 137; 10, с. 137].
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помога родичам та знайомим, проводились вклади

коштів у фінансового�кредитні установи, сплачувались

податки, окрім прибуткового тощо. Основними складо�

вими витрат домогосподарств є споживчі грошові вит�

рати та неспоживчі грошові витрати, окрім того прово�

диться обрахування споживчих сукупних витрат та не�

споживчих сукупних витрат.

На рисунку 1 наведено динаміку сукупних витрат

в середньому за місяць у розрахунку на одне домо�

господарство за 2009—2013 рр. У ході аналізу ста�

тистичних даних встановлено, що у 2013 р. сукупні

витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне

домогосподарство зросли на 1059,9 грн. порівняно з

2009 р. У середньому щорічне їх зростання станови�

ло 8,5%.

Водночас до складу споживчих сукупних витрат

відносять [10, с. 360] грошові витрати та вартість спо�

житих продовольчих товарів, одержаних з особистого

підсобного господарства, в порядку заготівлі чи пода�

рованих родичами або іншими особами, сумарну суму

пільг та інших безготівкових субсидій стосовно оплати

житла, комунальних послуг та продуктів, сумарну суму

пільг стосовно оплати телефону, проїзду у транспорті,

послуг туристичних та різного роду путівок, призначе�

них для лікування, відпочинку чи оздоровлення, оплати

ліків, вітамінів чи інших товарів аналогічного призначен�

ня, оплати медичних послуг тощо.

З огляду на зазначене, неспоживчі сукупні витра�

ти домогосподарств включають [10, с. 360] грошові ви�

трати та негрошові витрати, скеровані на допомогу ро�

дичам або іншим особам, витрати на здійснення купівлі

нерухомості, проведення капітального ремонту, здійс�

нення будівництва житла та різноманітних будівель гос�

подарського призначення, витрати на купівлю

свійських тварин для особистого підсобного господар�

ства, витрати на купівлю цінних паперів, валюти, вит�

рати на оплату аліментів, податків (окрім прибутково�

го), зборів та внесків, витрати на здійснення платежів

за використаними заощадженнями, позиками та повер�

нення боргів.

Структура сукупних витрат домогосподарств за

2009 р. та 2013 р. представлено на рисунку 2. За анал�

ізом статистичних даних видно, що у 2013 р. порівня�

но з 2009 р., частка споживчих сукупних витрат у струк�

турі сукупних витрат зросла на 2,5%. З огляду на те,

відбулося зниження частки неспоживчих сукупних вит�

рат.

Ретельна структура споживчих сукупних витрат до�

могосподарств України за 2009—2013 рр. наведена у

таблиці 1.

Рис. 2. Структура сукупних витрат домогосподарств за 2009 р. та 2013 р.

Джерело: побудовано за даними [8, с. 129; 10, с. 137].

а) у 2009 р. б) у 2013 р.

Таблиця 1. Структура споживчих сукупних витрат України
(у середньому за місяць на одне домогосподарство)

за 2009—2013 рр.

Джерело: сформовано за даними [8, с. 129; 9, с. 137; 10, с. 137].
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Найбільшу частку у структурі споживчих сукупних

витрат становлять витрати на продукти харчування та

безалкогольні напої (понад 50%). Зростаючий тренд

демонструють витрати на алкогольні напої, тютюнові

вироби, частка яких зросла у 2013 р. у 1,1 раза порівня�

но з 2009 р. Частка непродовольчих товарів та послуг у

середньому щорічно зростала на 0,5%, проте це зрос�

тання не було системним. Значну частину витрат на не�

продовольчі товари та послуги займають витрати на жит�

ло, воду, електроенергію, газ та інші види палива: про�

тягом 2009—2013 р. вони збільшилися на 0,1%. Відбу�

лося скорочення витрат освіту (0,1%), проте досить сут�

тєво зросли витрати на одяг і взуття (0,4%), охорону

здоров'я (0,3%), транспорт (0,5%), зв'язок (0,3%),

відпочинок і культуру (0,3%) та на різні товари і послу�

ги (0,3%). Водночас майже не змінилася структура вит�

рат на предмети домашнього вжитку, побутову техніку

та поточне утримання житла і витрати на ресторани та

готелі.

Оскільки, левову частку у структурі споживчих

сукупних витрат домогосподарств займають витра�

ти на харчування, то здійснимо їх ретельний аналіз

(табл. 2).

Із таблиці 2 видно, що найбільше члени домогоспо�

дарств здійснюють витрати на купівлю м'яса та м'ясоп�

родуктів, хліба і хлібопродуктів, молока, сиру, яєць,

овочів, включаючи картоплю. Зокрема у 2013 р. порівня�

но з 2009 р. витрати на вище перелічені продукти хар�

чування зросли на 124,2 грн., 71,1 грн., 103,97 грн. та

51,51 грн. відповідно. Досить мало коштів члени домо�

господарств витрачають на харчування поза домом. Так,

у середньому щорічне їх зростання відбувалося на

9,2%.

Динаміка неспоживчих сукупних витрат за 2009—

2013 рр. представлена на рисунку 3.

Як видно з рисунка 3, неспоживчі сукупні витрати

домогосподарств у середньому щорічно зростали на

2,7%, зокрема витрати на допомогу родичам, іншим

особам — на 9,6%, витрати на купівлю акцій, нерухо�

мості, будівництво, капремонт, вклади до банків — на

11,0%, проте відбувалося скорочення інших витрат на

10,3%.

  2009 2010 2011 2012 2013 
  1377,54 1586,09 1773,58 1802,01 1913,52 

 . .  
   185,19 209,88 245,47 245,47 256,29 

’   ’  320,70 354,25 386,79 425,51 444,90 
   90,45 94,12 100,97 111,83 118,90 

, ,  169,08 209,23 234,66 253,94 273,05 
   116,44 127,51 146,52 155,40 158,70 

 87,47 97,66 115,35 125,82 128,20 
,   195,18 247,36 268,43 207,37 246,69 
,  , , 

   
 

104,40 131,18 144,87 135,27 139,55 

   34,77 33,19 38,28 40,02 42,19 
  73,86 81,71 92,24 101,38 105,05 

   48,56 53,83 63,11 64,73 68,65 
    

 1426,10 1639,92 1836,69 1866,74 1982,17 

Таблиця 2. Сукупні витрати на харчування у середньому за місяць у розрахунку
на одне домогосподарство за 2009 — 2013 рр., грн.

Джерело: сформовано за даними [8, с. 167; 9, с. 175; 10, с. 175].
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Рис. 3. Динаміка обсягу неспоживчих сукупних витрат України
(у середньому за місяць на одне домогосподарство)

за 2009 — 2013 рр., грн.

Джерело: побудовано за даними [8, с. 129; 9, с. 137; 10, с. 137].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

До основних факторів, що впливають на здійснен�

ня домогосподарствами витрат є доходи домогоспо�

дарств та ціни. Зростання доходу за незмінних цін про�

вокує зростання витрат, зокрема на задоволення духов�

них потреб. Однак у ситуації задоволення фізичних по�

треб, то зростання доходу може стати причиною змен�

шення витрат, зокрема на споживання. Відповідно, коли

дохід домогосподарства є незмінним, а ціна на товари

зростає, то зростають витрати, зокрема споживчі [6].

ВИСНОВКИ
Опрацювавши праці [1—7], провівши власні дос�

лідження та аналізування витрат домогосподарств,

встановлено, що вони відіграють досить важливу

роль у суспільному житті. Оскільки предметом вит�

рат виступає задоволення потреб, то першочерговим

завданням у даному контексті є їх постійне дослід�

ження. З позиції держави, витрати домогосподарств

виступають важливим елементом її економічного

зростання.

Варто зауважити, що у науковій статті проаналізо�

вано сутнісно�змістовні та інформаційно�аналітичні ас�

пекти витрат домогосподарств на макроекономічному

рівні, то доцільним також буде проведення їх аналізу

на мезорівні.

Перспективи подальших досліджень полягають у

формуванні системи управління витратами домогоспо�

дарств.
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