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АА
к ту аль ність проб ле ми. Од ним з ос нов них
ба зо вих со ці аль них стан дар тів, роз мір
яко го впли ває на біль шість со ці аль них га -
ран тій, а, от же, і на по тре бу у фі нан со вих
ре сур сах сис те ми со ці аль но го за хис ту на -

се лен ня, є про жит ко вий мі ні мум. Вод но час, про жит -
ко вий мі ні мум як по каз ник, по в’яза ний з фі зіо ло гіч -
ни ми та со ці аль ни ми по тре ба ми лю ди ни, пря мо впли -
ває на рі вень жит тя на се лен ня кра їни. Зва жа ючи на
те, що ни ні у сві ті від бу ває ть ся ак тив не ре фор му ван -
ня сис тем со ці аль но го за хис ту, що су про во джує ть ся
змі на ми в ор га ні за ції, фор мах, прин ци пах та ме то дах
фі нан су ван ня, над зви чай но ак ту аль ним є роз гляд
тео ре тич них та прак тич них ас пек тів ви ко рис тан ня
про жит ко во го мі ні му му, зок ре ма ме то до ло гіч них
проб лем ви зна чен ня йо го роз мі ру в Ук раї ні.

На уко ві до слі джен ня з пи тань тео рії та прак ти ки
ви ко рис тан ня про жит ко во го мі ні му му ви світ ле ні в
на уко вих пра цях віт чиз ня них і за ру біж них вче них,
зок ре ма, Р. Ан ке ра, Джо на А. Рай ни, А. Бор не уф,

Л. Смі та, М. Ру жен сько го, Л. Но во сельсь кої, А. Пи са -
рев ської, М. Дє лі ні, О. Пи щу лі ної, Г. Щер ба тої та ін -
ших. Про те, не зва жа ючи на до сить ши ро ке ко ло роз -
гля ну тих тео ре тич них та прак тич них пи тань, ак ту -
аль ною за ли шає ть ся проб ле ма ці лі сно го та ком плекс -
но го до слі джен ня тео ре тич них та прак тич них проб -
лем ви ко рис тан ня про жит ко во го мі ні му му в Ук раї ні.

По ста но вка зав дан ня. Ме та про по но ва ної стат ті
по ля гає у вдос ко на лен ні ме то ди ки ви зна чен ня про -
жит ко во го мі ні му му в Ук раї ні на ґрун ті ком плекс но -
го до слі джен ня фак то рів, що впли ва ють на йо го роз -
мі ри.

Ви клад ос нов но го ма те рі алу. В Ук раї ні про жит ко -
вий мі ні мум по чав ви ко рис то ву ва ти ся з 2000 р., ко ли
бу ло прий ня то За кон Ук раї ни «Про про жит ко вий мі -
ні мум»1. У цьо му За ко ні впер ше да но ви зна чен ня про -
жит ко во го мі ні му му як «вар тіс ної ве ли чи ни до стат -
ньої для за без пе чен ня нор маль но го функ ціо ну ван ня
ор га ніз му лю ди ни, збе ре жен ня йо го здо ров’я, на бо ру
про дук тів хар чу ван ня (да лі — на бір про дук тів хар чу -

1 За кон Ук раї ни «Про про жит ко вий мі ні мум» від 15 лип ня 1999 ро ку [Елек трон ний ре сур с] //. — Ре жим до сту пу:

Тео ре тич ні та прак тич ні ас пек ти
ме то ди ки роз ра хун ку 

про жит ко во го мі ні му му в Ук раї ні
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кан ди дат еко но міч них на ук
Уман ський на ціо наль ний уні вер си тет са дів ниц тва

Про жит ко вий мі ні мум є ба зо вим со ці аль ним стан дар том, роз мір яко го впли ває як на фор му ван ня фі нан со вих
ре сур сів сис те ми со ці аль но го за хис ту, так і на рі вень жит тя на се лен ня кра їни. Йо го фор му ван ня в Ук раї ні має
ці лу низку не до лі ків, а са ме: штуч не за ни жен ня цін на то ва ри та по слу ги при ви зна чен ні йо го роз мі ру, не від по від -
ність спо жив чо го ко ши ка фі зіо ло гіч ним та со ці аль ним по тре бам су час ної лю ди ни, що річ не зни жен ня йо го ре аль -
но го роз мі ру вна слі док ви пе ре джа ючої ін фля ції. На ос но ві ком плекс но го ана лі зу іс ну ючих проб лем ав то ром за про -
по но ва на низка про по зи цій що до удо ско на лен ня як ме то ди ки роз ра хун ку про жит ко во го мі ні му му в Ук раї ні, так і
зміс ту та струк ту ри спо жив чо го ко ши ка.

Про жи точ ный ми ни мум яв ля ет ся ба зо вым со ци аль ным стан дар том, раз мер ко то ро го вли яет как на фор ми ро -
ва ние фи нан со вых ре сур сов сис те мы со ци аль ной за щи ты, так и на уро вень жиз ни на се ле ния стра ны. Его фор ми -
ро ва ние име ет це лый ряд не до стат ков, а имен но: ис кус ствен ное за ни же ние цен на то ва ры и ус лу ги при опре де ле -
нии его раз ме ра, не со от вет ствие по тре би тель ской кор зи ны фи зио ло ги че ским и со ци аль ным по треб нос тям со вре -
мен но го че ло ве ка, еже год ное сни же ние его ре аль но го раз ме ра вслед ствие опе ре жа ющей ин фля ции. На ос но ве ком -
плекс но го ана ли за су ще ству ющих проб лем ав то ром пред ло жен ряд пред ло же ний по со вер шен ство ва нию как ме то -
ди ки ра сче та про жи точ но го ми ни му ма в Ук раи не, так и со дер жа ния и струк ту ры по тре би тель ской кор зи ны.

Living wage is the basic social standard the size of which influences both the financial resources formation of the social
security system and the living standard of the population of a state. Its formation in Ukraine has such shortcomings as arti-
ficially low prices for goods and services while defining its size, nonconformity of the consumer basket with the physiolog-
ical and social needs of a modern man, the annual reduction of its real size because of the forestalling inflation. On the
basis of the complex analysis of the existing problems some suggestions about the elaboration of both the calculation
method of the living wage in Ukraine and contents and structure of the consumer basket.

Клю чо ві сло ва: прожитковий мінімум, соціальний захист, рівень життя населення, споживчий кошик.
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2Richard Anker A new methodology for estimating internationally comparable poverty lines and living wage rates // Working Paper No. 72.
Geneva: International Labour Organization, 2005. — P. 10–11.

ван ня), а та кож мі ні маль но го на бо ру не про до воль чих
то ва рів (да лі — на бір не про до воль чих то ва рів) та мі -
ні маль но го на бо ру по слуг (да лі — на бір по слуг), не об -
хід них для за до во лен ня ос нов них со ці аль них і куль -
тур них по треб осо бис то сті». Бу ло та кож за кріп ле но
нор ма тив ний ме тод об ра хун ку про жит ко во го мі ні му -
му та ви зна че ні гру пи на се лен ня, для яких він за сто -
со вує ть ся (ді ти ві ком до 6 ро ків; ді ти ві ком від 6 до 18
ро ків; пра це здат ні осо би; осо би, які втра ти ли пра це -
здат ність).

Ни ні про жит ко вий мі ні мум є ба зо вим со ці аль ним
стан дар том, який впли ває на роз мір біль шо сті дер -
жав них со ці аль них га ран тій в Ук раї ні. По каз ник про -
жит ко во го мі ні му му ви ко рис то вує ть ся для оцін ки
рів ня жит тя, вста нов лен ня мі ні маль ної за ро біт ної
пла ти, мі ні маль ної пен сії за ві ком, со ці аль ної до по мо -
ги, до по мо ги сім’ ям з діть ми, до по мо ги по без ро біт тю,
ви зна чен ня пра ва на со ці аль ну до по мо гу. Йо го роз мір
та кож ви ко рис то вує ть ся при ви зна чен ні по дат ко вої
со ці аль ної піль ги, а та кож при об ме жен ні як гра нич -
них роз мі рів до хо ду, з яко го спла чую ть ся стра хо ві
внес ки, так і гра нич ної ве ли чи ни пен сії за ві ком. То му
в Ук раї ні, на від мі ну від ба га тьох кра їн сві ту, ви зна -
чен ня про жит ко во го мі ні му му пря мо впли ває на роз -
мі ри май же усіх со ці аль них га ран тій, що від по від ним
чи ном по зна чає ть ся на фор му ван ні по тре би у фі нан -
со вих ре сур сах сис те ми со ці аль но го за хис ту на се лен -
ня. Та ка за леж ність біль шо сті важ ли вих со ці аль них
га ран тій в Ук раї ні від ве ли чи ни про жит ко во го мі ні -
му му при зве ла до по яви у де яких на уков ців та ба га -
тьох чи нов ни ків ар гу мен тів про ти йо го під ви щен ня.
Про те, на на ше пе ре ко нан ня, під ви щен ня роз мі ру
про жит ко во го мі ні му му не не се у со бі знач но го фі -
нан со во го на ван та жен ня як на сис те му дер жав них фі -
нан сів, так і на сис те му со ці аль но го стра ху ван ня, ос -
кіль ки впли ває не ли ше на зрос тан ня ви дат ко вої час -
ти ни бю дже тів усіх рів нів та фон дів со ці аль но го стра -
ху ван ня, а й на фор му ван ня їх ньої до хід ної ба зи. Під -
ви щу ючи роз мір про жит ко во го мі ні му му, ми пря мо
впли ва ємо на:

— роз мір мі ні маль ної за ро біт ної пла ти, а з нею на
фонд опла ти пра ці в кра їні, який є од ним з ос нов них
дже рел на пов нен ня як фон дів со ці аль но го стра ху ван -
ня (за ра ху нок спла ти стра хо вих внес ків), так і бю -
дже тів усіх рів нів (за ра ху нок спла ти по дат ку на до хо -
ди фі зич них осіб);

— роз мір ін ших со ці аль них га ран тій, що ве де до
змен шен ня бід но сті та ско ро чен ня чи сель но сті на се -
лен ня, яке по тре бує со ці аль ної до по мо ги з бо ку дер -
жа ви (со ці аль на до по мо га ма ло за без пе че ним сім’ ям,
жит ло ві суб си дії то що).

Вод но час, за ува жи мо, що будь�яке під ви щен ня
роз мі ру про жит ко во го мі ні му му по вин но бу ти на леж -

ним чи ном об ґрун то ва но з ура ху ван ням тієї со ці аль -
но�еко но міч ної си ту ації, яка скла ла ся в кра їні на від -
по від ний пе рі од.

В Ук раї ні про жит ко вий мі ні мум на од ну осо бу, а
та кож окре мо для тих, хто від но сить ся до ос нов них
со ці аль них і де мо гра фіч них груп на се лен ня, за по дан -
ням Ка бі не ту Мі ніс трів Ук раї ни що річ но за твер джує -
ть ся Вер хов ною Ра дою Ук раї ни до по чат ку роз гля ду
Дер жав но го бю дже ту Ук раї ни і пе ріо дич но пе ре гля -
дає ть ся від по від но до зрос тан ня ін дек су спо жив чих
цін ра зом з уточ нен ням по каз ни ків Дер жав но го бю -
дже ту Ук раї ни та пуб лі кує ть ся в офі цій них ви дан нях. 

Ос нов ни ми по каз ни ка ми, які вра хо вую ть ся при
ви зна чен ні роз мі ру про жит ко во го мі ні му му в Ук раї ні,
є мі ні маль ний спо жив чий бю джет. Мі ні маль ний спо -
жив чий бю джет — це на бір про до воль чих і не про до -
воль чих то ва рів і по слуг у на ту раль но му та вар тіс но -
му ви ра жен ні, що за без пе чує за до во лен ня ос нов них
фі зіо ло гіч них і со ці аль но�куль тур них по треб лю ди ни.
Роз ра ху нок мі ні маль но го спо жив чо го бю дже ту здій -
сню єть ся, ви хо дя чи із на бо рів про дук тів хар чу ван ня,
мі ні маль них на бо рів не про до воль чих то ва рів та по -
слуг, за твер дже них по ста но вою Ка бі не ту Мі ніс трів
Ук раї ни від 14 квіт ня 2000 р. №656.

Без по се ред ньо ме то ди ка роз ра хун ку про жит ко во го
мі ні му му за твер дже на По ста но вою Ка бі не ту Мі ніс -
трів Ук раї ни «Про за твер джен ня Ме то ди ки ви зна -
чен ня про жит ко во го мі ні му му на од ну осо бу та для
осіб, які від но сять ся до ос нов них со ці аль них і де мо -
гра фіч них груп на се лен ня» від 14 квіт ня 2000 р. Роз -
ра хун ки вар тіс них ве ли чин на бо рів здій сню ють ся по
кож но му про дук ту і то ва ру, для кож ної со ці аль но�де -
мо гра фіч ної гру пи, ви хо дя чи із нор ми та се ред ньої ці -
ни, а та кож із вра ху ван ням ста те во�ві ко вої струк ту ри
на се лен ня. Та ких по зи цій, на при клад, для пра це здат -
них гро ма дян у про дук то вій гру пі на лі чує ть ся 42, не -
про до воль чих то ва рів — 49, то ва рів за галь но сі мей но -
го вжит ку — 49, по слуг — 23. Су ма вар тос тей від по від -
них на бо рів про дук тів хар чу ван ня, не про до воль чих
то ва рів та по слуг ви зна чає про жит ко вий мі ні мум у
роз ра хун ку на мі сяць для осіб, які від но сять ся до ос -
нов них со ці аль них і де мо гра фіч них груп.

Вар тість спо жив чо го ко ши ка за ле жить від рів ня
цін на від по від ні то ва ри та по слу ги, які вклю че ні до
ньо го. Та ка ме то ди ка за сто со вує ть ся у біль шо сті кра їн
сві ту, які ви ко рис то ву ють нор ма тив ний ме тод об ра -
хун ку про жит ко во го мі ні му му. Вод но час, для ви зна -
чен ня вар то сті кож но го окре мо го то ва ру або по слу ги
в Ук раї ні ви ко рис то вує ть ся най ниж ча ці на, яка скла -
ла ся на рин ку. Про те, у ба га тьох кра їнах сві ту, при
цьо му бе руть ся до ува ги ці ни ли ше 10 най біль ших ви -
роб ни ків то ва ру, які мо жуть за без пе чи ти до стат ню
якість за про по но ва ної про дук ції2.
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Не зва жа ючи на те, що в ці ло му ме то ди ка роз ра -
хун ку про жит ко во го мі ні му му в Ук раї ні від по ві дає
між на род ним стан дар там, ре ко мен да ці ям МОП та
ПРО ОН, про цес йо го фор му ван ня, вста нов лен ня та
за твер джен ня по стій но су про во джує ть ся на уко ви ми
дис ку сі ями. На ос но ві ана лі зу на уко вих до слі джень
на ми ви яв ле но ос нов ні проб ле ми та за ува жен ня до
об ра хун ку та ви ко рис тан ня про жит ко во го мі ні му му
в Ук раї ні, які зна хо дять ся в ко лі зо ру віт чиз ня них
на уков ців: 1) не від по від ність на бо ру спо жив чо го ко -
ши ка, який ви ко рис то вує ть ся для роз ра хун ку про -
жит ко во го мі ні му му в Ук раї ні су час ним ре алі ям;
2) не від по від ність іс ну ючо го на бо ру про дук тів хар -
чу ван ня фі зіо ло гіч ним по тре бам лю ди ни; 3) не до -
три ман ня ст. 3 За ко ну Ук раї ни «Про про жит ко вий
мі ні мум» що до пе ріо дич но сті пе ре гля ду спо жив чо го
ко ши ка; 4) не від по від ність тем пів зрос тан ня роз мі ру
про жит ко во го мі ні му му роз мі рам ін фля ції; 5) за ни -
же ний рі вень цін на то ва ри та по слу ги при об ра хун ку
про жит ко во го мі ні му му.

На на шу дум ку, біль шість до слі джень не до лі ків
роз ра хун ку про жит ко во го мі ні му му но сять хао тич -
ний ха рак тер, що не дає змо ги ці лі сно та об’ єк тив но
оці ни ти су час ну ме то ди ку йо го роз ра хун ку та ви -
зна чи ти ос нов ні на прями що до її удо ско на лен ня.
То му, для оцін ки роз мі ру про жит ко во го мі ні му му
та йо го від по від но сті фі зіо ло гіч ним та со ці аль ним
по тре бам укра їн ця було роз роб ле но ме то ди ку йо го
оцін ки.

Ос но вою для роз ра хун ку про жит ко во го мі ні му му є
мі ні маль ний спо жив чий ко шик, го лов ну час ти ну яко -
го, як вір но за зна чає О. Пи щу лі на3, скла дає на бір про -
дук тів хар чу ван ня в роз ра хун ку на од ну осо бу на мі -
сяць. Це під твер джує ть ся і ста тис тич ни ми да ни ми по
Ук раї ні, які свід чать, що пи то ма част ка ви трат на про -
дук ти хар чу ван ня в про жит ко во му мі ні му мі в Ук раї ні
про тя гом усь ого пе ріо ду йо го за сто су ван ня ко ли ва ла -
ся у ме жах 50–60%. На бір про дук тів хар чу ван ня,
який ви ко рис то вує ть ся для роз ра хун ку про жит ко во -
го мі ні му му в Ук раї ні, був за твер дже ний у 1992 р. ін -
сти ту том хар чу ван ня МОЗ Ук раї ни на ос но ві нор ма -
ти вів, роз роб ле них Ле нін град ським ін сти ту том гі гі -
єни пра ці у 1990 р. Ос нов ною ви мо гою до про дук то -
во го ко ши ка є від по від ність за фі зич ним скла дом та
енер ге тич ною цін ніс тю фі зіо ло гіч ним по тре бам лю -
ди ни. Ві до мо, що за галь на кіль кість ка ло рій, яка по -
тріб на для нор маль ної жит тє ді яль но сті лю ди ни, за ле -
жить від ві ку, ста ті, здо ров’я, клі ма ту, ва гіт но сті та
рів ня фі зич ної ак тив но сті. Біль шість кра їн сві ту при
роз ра хун ку про жит ко во го мі ні му му або ме жі бід но сті

спро щу ють нор ма ти ви по тре би в ка ло рі ях, про те на -
ма гаю ть ся до три му ва ти ся на ціо наль них та між на род -
них стан дар тів, які ви зна ча ють гра нич но до пус ти мі
нор ми спо жи ван ня про дук тів хар чу ван ня у день за
ка ло рій ніс тю. Слід від зна чи ти, що між на род ні ор га ні -
за ції ви зна ча ють ці нор ми, вра хо ву ючи як со ці аль ний,
так і еко но міч ний стан кра їни. На при клад, Сві то вий
банк ви зна чає, що гра нич на нор ма хар чу ван ня для
кра їн, що роз ви ваю ть ся, ста но вить 2200 ккал/до бу, у
кра їнах Азії — 2140 ккал/до бу, а у роз ви ну тих кра їнах
сві ту — 2250 ккал/до бу, а гра нич на нор ма для сві ту у
се ред ньо му ста но вить 2010 ккал/до бу4. Сві то ва про -
до воль ча про гра ма ООН (WFP) та Аген ство ООН у
спра вах бі жен ців (UNHCR) ви зна чає мі ні маль ний
об сяг хар чу ван ня, який скла дає 1900–2100 ккал/до -
бу, а Про до воль ча ор га ні за ція ООН (ФАО) —
2150 ккал/до бу5. Вод но час, на ціо наль ні стан дар ти
від різ няю ть ся від між на род них, але, як свід чить прак -
ти ка, є не мен ши ми.

В Ук раї ні мі ні маль ні нор ми хар чу ван ня ви зна чаю -
ть ся трьо ма ос нов ни ми до ку мен та ми:

1. По ста но вою Ка бі не ту Мі ніс трів Ук раї ни від
14 квіт ня 2000 р. №656 «Про за твер джен ня на бо рів
про дук тів хар чу ван ня, на бо рів не про до воль чих то ва -
рів та на бо рів по слуг для ос нов них со ці аль них і де мо -
гра фіч них груп на се лен ня»;

2. На ка зом Мі ніс тер ства охо ро ни здо ров’я Ук раї ни
від 2 груд ня 1999 р. №834/4127 «Про за твер джен ня
норм фі зіо ло гіч них по треб на се лен ня Ук раї ни в ос -
нов них хар чо вих ре чо ви нах та енер гії»;

3. По ста но вою Ка бі не ту Мі ніс трів Ук раї ни від
5 груд ня 2007 р. №1379 «Де які пи тан ня про до воль чої
без пе ки».

По рів ня ємо на скіль ки мі ні маль ні нор ми по хар чу -
ван ню, за кла де ні у про жит ко вий мі ні мум в Ук раї ні
від по ві да ють між на род ним та на ціо наль ним стан дар -
там що до мі ні маль них норм хар чу ван ня за ка ло рій -
ніс тю.

Результати порівняння свід чать, що нор ми хар чу -
ван ня за енер ге тич ною цін ніс тю, які за кла де ні у про -
жит ко вий мі ні мум, у біль шо сті пунк тів не від по ві да ють
ні на ціо наль ним, ні між на род ним нор мам. Як що си ту -
ація з діть ми більш�менш нор маль на, то нор ми хар чу -
ван ня, за кла де ні для пра це здат но го та не пра це здат но -
го на се лен ня, не мо жуть за без пе чи ти фі зіо ло гіч не іс -
ну ван ня лю ди ни. Так, на при клад, енер ге тич на цін -
ність про дук тів хар чу ван ня для пра це здат но го на се -
лен ня (2790,8 ккал/до бу) мо же за до воль ни ти фі зіо -
ло гіч ні по тре би чо ло ві ка ві ком 18–29 ро ків ва гою не
біль ше 70 кг, який за йня тий лег кою пра цею (во дій

3 Пи щу лі на О. М. Змі на ме то ди ки роз ра хун ку про жит ко во го мі ні му му — крок до ре фор му ван ня со ці аль ної по лі ти ки / О. М. Пи щу лі -
на // Стра те гіч ні пріо ри те ти. — 2009. — №1 (10). — С. 107.

4 Richard Anker A new methodology for estimating internationally comparable poverty lines and living wage rates // Working Paper No. 72.
Geneva: International Labour Organization, 2005. — Р. 16.

5 Ал ту хов А. Ме то до ло гия и ме то ди ка опре де ле ния уров ня про до воль ствен ной без опас но сти стра ны / А. Ал ту хов // АПК: эко но ми ка,
управ ле ние. — 2006. — №8. — С. 2.
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трам ваю, па ку валь ник, про да вець пром то ва рів то що),
або жін ки ві ком 18–29 ро ків ва гою не біль ше 70 кг,
яка за йня та пра цею се ред ньої важ ко сті (лі кар�хі рург,
тек стиль ник то що). Як що ж лю ди на за ймає ть ся більш
важ кою пра цею (до яр ка, бу ді вель ник, ме та лург, ком -
бай нер то що) та її ва га ста но вить біль ше 70 кг, на бір
про дук тів хар чу ван ня, за кла де ний у про жит ко вий мі -
ні мум, не в змо зі за без пе чи ти нор маль ної жит тє ді яль -
но сті лю ди ни, що пря мо су пе ре чить ст. 1 За ко ну Ук -
раї ни «Про про жит ко вий мі ні мум».

Як що по рів ню ва ти з нор ма ми ВО ОЗ та ФАО, то
енер ге тич на цін ність про дук то во го ко ши ка від по ві -
дає ли ше на 50–70%, що су пе ре чить ст. 3 За ко ну
Ук раї ни «Про про жит ко вий мі ні мум», де пря мо
вка за но, що «На бір про дук тів хар чу ван ня фор мує -
ть ся спе ці аль но упов но ва же ним цен траль ним ор га -
ном ви ко нав чої вла ди у сфе рі охо ро ни здо ров’я з
ви ко рис тан ням нор ма ти вів фі зіо ло гіч ної по тре би
ор га ніз му лю ди ни в про дук тах хар чу ван ня, ви хо дя -
чи з їх хі міч но го скла ду та енер ге тич ної цін но сті, з
ура ху ван ням ре ко мен да цій Все світ ньої ор га ні за ції
охо ро ни здо ров’я». Для не пра це здат них осіб енер -
ге тич на цін ність про дук то во го на бо ру вза га лі за
біль шіс тю норм зна хо дить ся ниж че гра нич но до -
пус ти мих меж.

Ва го мою скла до вою для нор маль ної жит тє ді яль но -
сті лю ди ни є не ли ше енер ге тич на цін ність про дук то -
во го ко ши ка, а та кож йо го склад, струк ту ра та від по -
від ність спо жи ван ня окре мих ви дів про дук тів ра ціо -
наль ним нор мам.

У табл. 1 про ана лі зо ва но рі вень спо жи ван ня ос нов -
них про дук тів хар чу ван ня, за кла де них у про дук то вий
ко шик, та ра ціо наль них норм, які ре ко мен до ва ні Мі -
ніс тер ством охо ро ни здо ров’я Ук раї ни та Все світ -
ньою ор га ні за цією охо ро ни здо ров’я.

Нор ми про дук тів, за кла де них у про жит ко вий мі ні -
мум для пра це здат но го на се лен ня, за біль шіс тю по зи -
цій не від по ві да ють на ціо наль ним та між на род ним
нор мам. Ли ше спо жи ван ня хлі ба пе ре ви щує на ціо -
наль ні нор ми на 22,18% та між на род ні — на 2,41%. Все
це свід чить про не до лі ки про дук то во го ко ши ка, що
від по від ним чи ном по зна чає ть ся і на йо го енер ге тич -
ній цін но сті. За не по ко єн ня та кож ви кли кає йо го
струк ту ра та склад. У про дук то во му ко ши ку від сут ня
ці ла низ ка про дук тів, які є важ ли ви ми для за без пе -
чен ня нор маль ної жит тє ді яль но сті лю ди ни. На при -
клад, у про дук то во му ко ши ку пра це здат но го та не -
пра це здат но го на се лен ня не пе ред ба че но спо жи ван ня
со лі, спе цій, будь�яких на по їв (ал ко голь них та без ал -
ко голь них), чаю, мі не раль ної во ди то що. Вод но час,
слід від мі ти ти, що струк ту ра про дук то во го ко ши ка в

ці ло му від по ві дає між на род ним стан дар там6, ко ли ос -
нов на час ти на ка ло рій та фі зіо ло гіч них еле мен тів
(біл ків, вуг ле во дів та жи рів) от ри мує ть ся за ра ху нок
спо жи ван ня хлі бо про дук тів, ово чів та фрук тів. Мен -
шою мі рою пе ред ба чає ть ся спо жи ван ня м’яс них та
мо лоч них про дук тів, ри би та яєць.

По ряд з не від по від ніс тю про дук то во го ко ши ка фі -
зіо ло гіч ним по тре бам лю ди ни на бір не про до воль чих
то ва рів та по слуг та кож є не адек ват ним су час ним ре -
алі ям. При ви ко рис тан ні норм та нор ма ти вів на уков ці
ви ді ля ють од ну важ ли ву проб ле му, яка по ля гає у то -
му, що ви зна чен ня то го, що мож на вва жа ти адек ват -
ним або нор маль ним рів нем (за кіль кіс тю і якіс тю), є
до во лі умов ним7. Це ви ма гає більш де таль но го під хо ду
до ро зу мін ня по нят тя «нор маль не функ ціо ну ван ня
лю ди ни» і оцін ки від по від но сті ви ко рис то ву ва но го в
Ук раї ні пе ре лі ку то ва рів та по слуг і нор ма ти вів їх спо -
жи ван ня цьо му по нят тю. У сві то вій еко но міч ній дум -
ці остан ньо го ча су все біль шо го роз пов сю джен ня на -
бу ває тео рія «люд сько го ка пі та лу», при хиль ни ки якої
(Т. Шульц, Г. Бек кер, Е. Де ні сон, Р. Со лоу, Дж. Кенд -
рік, С. Куз нець, С. Фаб ри кант, І. Фі шер, Р. Лу кас) вва -
жа ють, що будь�яке су спіль ство змо же до би ти ся як
зрос тан ня ви роб ниц тва, так і більш рів но мір но го роз -
по ді лу йо го ре зуль та тів (ВВП), як що бу де біль ше ін -
вес ту ва ти в від тво рен ня ро бо чої си ли (осві ту, ме ди ци -
ну, куль ту ру то що). Ос кіль ки лю ди на має як фі зіо ло -
гіч ні (при род ні), так і со ці аль ні (на бу ті) якос ті, то від -
тво рен ня ро бо чої си ли по вин но за без пе чу ва ти її роз -
ви ток біо ло гіч них та со ці аль них рис од но час но. То му
ви ді ля ють два ви ди та ко го від тво рен ня: прос те та роз -
ши ре не. Від тво рен ня тіль ки фі зич ної сто ро ни ро бо чої
си ли, тоб то лю ди ни як біо ло гіч ної іс то ти, озна чає
прос те від тво рен ня і від по ві дає ниж ній ме жі вар то сті
пра ці. Від тво рен ня со ці аль ної сто ро ни ро бо чої си ли
від но сить ся до роз ши ре но го від тво рен ня і від по ві дає
ви щій ме жі вар то сті пра ці. Як що прос те від тво рен ня
вклю чає в се бе за до во лен ня пер вин них по треб лю ди -
ни (їжа, одяг, жит ло то що), то роз ши ре не від тво рен ня
вклю чає за до во лен ня по треб більш ви со ко го по ряд ку.
Слід від зна чи ти, що по тре би з роз вит ком су спіль ства
та тех ні ки по стій но змі нюю ть ся шля хом пе ре хо ду
пред ме тів роз ко ші до ка те го рії пред ме тів пер шої не об -
хід но сті. У ба га тьох кра їнах сві ту до них уже вклю -
чаю ть ся по тре би в осо бис тих за со бах пе ре су ван ня (ав -
то мо бі лі), мо біль но го зв’яз ку, ін фор ма ції, від по чин ку
то що. Ми ціл ком під три му ємо дум ку О. Лео но вої, яка
за зна чає, що: «Че ло век, огра ни чи ва ющий круг сво их
по треб нос тей эле мен тар ны ми нуж да ми, не из беж но
дег ра ди ру ет. По сте пен но дег ра ди ру ет и об ще ство, в
ко то ром стои мость вос про из вод ства ос нов ной ра бо -

6 Richard Anker A new methodology for estimating internationally comparable poverty lines and living wage rates // Working Paper No. 72.
Geneva: International Labour Organization, 2005. — Р. 18–23.

7 Со ці аль на по лі ти ка в умо вах по глиб лен ня со ці аль ної не рів но сті в Ук раї ні: Мо но гра фія / за заг. ред. Іль чу ка Л. І., Да ви дюк О. О., Кри -
во бок Ю. В. — Херсон: Вид�во ПП «Ви ше мир ський В. С.», 2010. — С. 266.
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чей силы со от вет ству ет её ниж ней гра ни це»8. То му під
«нор маль ним функ ціо ну ван ням лю ди ни» ми ро зу мі -
ємо те, що роз мір про жит ко во го мі ні му му має за без пе -
чу ва ти са ме роз ши ре не від тво рен ня лю ди ни, ос кіль ки
та ка по лі ти ка по зи тив но впли ва ти ме не ли ше на збіль -
шен ня рів ня до хо дів на се лен ня, а й на роз ви ток усь ого
су спіль ства че рез зрос тан ня про дук тив но сті пра ці. Ще
Аль фред Мар шалл у сво їх до слі джен нях при хо див до
вис нов ку, що «каж до му ви ду тру да, в лю бую эпо ху и в
лю бом райо не, свой ствен, с од ной сто ро ны, бо лее или
ме нее чет ко опре де лен ный до ход, не об хо ди мый лишь
для под дер жа ния су ще ство ва ния ра бот ни ков дан ной
про фес сии, а с дру гой — бо лее вы со кий до ход, тре бу -
ющий ся для обес пе че ния пол ной про из во ди тель но сти
их тру да»9. В Ук раї ні за твер дже ний По ста но вою Ка бі -
не ту Мі ніс трів Ук раї ни від 14 квіт ня 2000 р. №656
спо жив чий ко шик не вклю чає ці лу низ ку то ва рів та
по слуг, які є не об хід ни ми су час ній лю ди ні. На при -
клад, у цьо му пе ре лі ку від сут ні ви тра ти на ме ди ци ну
(а во ни мо жуть ста но ви ти до 50–60% усіх ви трат),
осві ту, від по чи нок, по слу ги Ін тер не ту, на бу дів ниц тво
та ку пів лю жит ла, для не пра це здат них осіб — на
транс порт ні по слу ги то що. Іг но ру ван ня цих ви трат у
про жит ко во му мі ні му мі не від по ві дає прин ци пам йо го

фор му ван ня, за кріп ле ним в За ко ні Ук раї ни «Про про -
жит ко вий мі ні мум», а та кож між на род ним стан дар -
там, ви зна че ним Єв ро пей ською со ці аль ною хар тією та
Кон вен ці ями МОП. Нор ми та нор ма ти ви тих то ва рів
та по слуг, які все�та ки за кла де ні до спо жив чо го ко ши -
ка, не від по ві да ють су час ним ре алі ям та не мо жуть за -
без пе чи ти на віть мі ні маль но го рів ня жит тя лю ди ни,
не го во ря чи про її пов но цін ний роз ви ток.

Од нією з при чин то го, що вміст спо жив чо го ко ши -
ка не від по ві дає по тре бам су час ної лю ди ни, є те, що
він не пе ре гля дав ся з 2000 р. Вод но час, роз ра хо ва ний
роз мір про жит ко во го мі ні му му на віть по мі ні маль но -
му на бо ру про до воль чих та не про до воль чих то ва рів,
за твер дже них у 2000 р., на ба га то ниж чий від ре аль но -
го. Так, на при клад, Фе де ра ція проф спі лок Ук раї ни
що мі сяч но про во дить мо ні то ринг про жит ко во го мі ні -
му му, за ре зуль та та ми яко го за зна чає, що про жит ко -
вий мі ні мум в Ук раї ні за ни же ний на 20–30%.

Та ке ста но ви ще ви ник ло з двох при чин:
— по�пер ше, у 2000 р., ко ли роз ра хо ву ва ли впер ше

по каз ник про жит ко во го мі ні му му, бу ли ви ко рис та ні
за ни же ні ці ни ба га тьох то ва рів;

— по�дру ге, ви ко рис тан ня за ни же них цін три ва ло
про тя гом усь ого пе ріо ду роз ра хун ків про жит ко во го

8 Лео но ва О. Г. Вос про из вод ство ра бо чей си лы: со ци аль ный ас пек т[ Елек трон ний есур с] //. — Ре жим до сту пу: http://www.rusrand.ru/
Doklad5/Leonova.pdf.

9 Мар шалл А. Прин ци пы по ли ти че ской эко но мии: в 3 тт. / пер. с англ. Р. И. Стол пе ра, В. Т. Ры си на и В. И. Бом ки на. — М. : Про гресс,
1983–1984. — Се рия «Эко но ми че ская мысль За па да». — Т. 1. — С. 128.

Таб ли ця 1

Ана ліз норм спо жи ван ня ос нов них ви дів хар чо вих про дук тів пра це здат ним на се лен ням, 
за кла де них у про дук то вий ко шик на ціо наль ни ми та між на род ни ми нор ма ми
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мі ні му му, що при зве ло до знач но го роз ри ву йо го но мі -
наль но го роз мі ру від фак тич но го (роз ра хо ва но го за
ре аль ни ми се ред ньо ре алі за цій ни ми ці на ми по кра їні).

Ре аль ний роз мір про жит ко во го мі ні му му пе ре ви -
щує но мі наль ний на 30–40%. Все це при зво дить до то -
го, що зрос тан ня про жит ко во го мі ні му му, яке спос те -
рі гає ть ся що ро ку, не ком пен сує на віть впли ву ін фля -
ції. Ос кіль ки від роз мі ру про жит ко во го мі ні му му в
Ук раї ні за ле жить біль шість со ці аль них га ран тій (зок -
ре ма мі ні маль на за ро біт на пла та та мі ні маль на пен -
сія), то не від по від ність тем пів зрос тан ня про жит ко во -
го мі ні му му ін фля ції при зво дить до ско ро чен ня ре аль -
них до хо дів на се лен ня, а з цим до збіль шен ня рів ня
бід но сті. Вод но час, слід від зна чи ти, що роз мір про -
жит ко во го мі ні му му в Ук раї ні у роз ра хун ку на од ну
осо бу в день де що пе ре ви щує між на род ні по каз ни ки
бід но сті. У сві то вій прак ти ці ни ні ви ко рис то вує ть ся
п’ять рів нів бід но сті, роз роб ле ні аме ри кан ськи ми вче -
ни ми Chen і Ravallion (2010): (I) $ 1.00 в день; (II) $
1,25; (III) $ 1,45 (лі нія для ін фля ції в США); (IV) $
2.00 (є се ред нім по каз ни ком на ціо наль ної ме жі бід но -
сті для кра їн з пе ре хід ною еко но мі кою); (V) $ 2,50 (се -
ред ня лі нія бід но сті для усіх кра їн, окрім 15 най бід ні -
ших). По каз ни ки по да ні в до ла рах за па ри те том ку пі -
вель ної спро мож но сті (ПКС). Для кра їн Цен траль ної
та Схід ної Єв ро пи ООН ви зна чи ла ме жу бід но сті у
роз мі рі 4,3$ за ПКС10. Роз мір про жит ко во го мі ні му му
в Ук раї ні май же у два ра зи пе ре ви щує цей по каз ник.
Це до ся гає ть ся ли ше за вдя ки то му, що на ціо наль на ва -
лю та Ук раї ни є од нією з най більш не до оці не них не
ли ше в Єв ро пі, а й у сві ті в ці ло му11. Як що но мі наль -
ний ва лют ний курс в Ук раї ні у 2010 р. ста но вив 1$
США — 7,8 грн, то за ПКС цей курс був 1$ США —
3,57 грн, або у 2,2 ра зу мен шим. Про те, не зва жа ючи на -
віть на не до оцін ку грив ні, за роз мі ра ми про жит ко во го
мі ні му му Ук раї на зна хо дить ся по ряд з бід ни ми кра -
їна ми сві ту, що свід чить про йо го низь кий роз мір на -
віть від нос но еко но міч но го роз вит ку Ук раї ни.

Вод но час, при ви зна чен ні роз мі ру про жит ко во го
мі ні му му не до три мує ть ся ра ціо наль на струк ту ра
спо жив чо го бю дже ту. Ра ціо наль ний спо жив чий бю -
джет від об ра жає спо жи ван ня то ва рів і по слуг, за без -
пе че ність пред ме та ми куль тур но�по бу то во го та гос -
по дар сько го при зна чен ня у від по від но сті з на уко во
об грун то ва ни ми нор ма ми та нор ма ти ва ми за до во -
лен ня ра ціо наль них (ро зум них) по треб лю ди ни. Ра -
ціо наль на струк ту ра спо жив чо го бю дже ту має бу ти
на ступ ною: ви тра ти на про дук ти хар чу ван ня не по -
вин ні пе ре ви щу ва ти 30%, не про до воль чі то ва ри
47% (із них тка ни ни, одяг, взут тя 20%; меб лі, пред -

ме ти куль ту ри і по бу ту 18%; ін ші то ва ри 9%) і всі
по слу ги 23%. Фак тич на струк ту ра спо жи ван ня на -
се лен ня да ле ка від ра ціо наль ної. За да ни ми Мі ніс -
тер ства пра ці та со ці аль ної по лі ти ки Украї ни, у спо -
жив чо му ко ши ку на по ча ток 2012 р. для пра це здат -
но го на се лен ня про дук ти за йма ють 54,9%, по слу -
ги — 25,1%, не про до воль чі то ва ри — 16,5%12.

Та ка не адек ват ність про жит ко во го мі ні му му по ро -
джує дез орі єн та цію в со ці аль ній по лі ти ці за га лом і в
по лі ти ці за без пе чен ня до хо дів на се лен ня зок ре ма. За
Кон сти ту цією, в Ук раї ні як со ці аль ній дер жа ві до хо -
ди гро ма дян ма ють бу ти не ниж чи ми за про жит ко вий
мі ні мум, що є стан дар том та дер жав ною га ран тією мі -
ні маль них по треб лю ди ни. Про те се ред ній по каз ник
шка ли до хо дів на се лен ня за де яки ми ви да ми еко но -
міч ної ді яль но сті мен ший за вар тість спо жив чо го ко -
ши ка, і йо го за без пе чен ня не га ран тує за без пе чен ня
кон сти ту цій них прав. До сить по ка зо ве ста но ви ще з
мі ні маль ною за ро біт ною пла тою, яка, згід но з за ко но -
дав ством, по вин на ви зна ча ти ся на рів ні про жит ко во -
го мі ні му му (а від по від но до ви мог Єв ро пей ської со -
ці аль ної хар тії має скла да ти біль ше 2,5 роз мі ру про -
жит ко во го мі ні му му). Ли ше з 1.01.2010 р. роз мір мі ні -
маль ної за ро біт ної пла ти в Ук раї ні до сяг рів ня про -
жит ко во го мі ні му му для пра це здат них осіб.

Про ве де ний ана ліз ме то ди ки фор му ван ня про жит -
ко во го мі ні му му та йо го не до лі ків в Ук раї ні до зво ляє
ствер джу ва ти, що по ки що йо го на пов нен ня, струк ту -
ра та вар тіс ний роз мір мож на оха рак те ри зу ва ти як со -
ці аль ний мі ні мум, який, на на шу дум ку, не мо же за до -
воль ни ти ні фі зіо ло гіч ні, ні со ці аль ні по тре би лю ди -
ни. То му на зрі ла на галь на проб ле ма фор му ван ня та -
кої ме то ди ки роз ра хун ку роз мі ру про жит ко во го мі ні -
му му, який би від по ві дав якіс но но вим ви мо гам до со -
ці аль них стан дар тів, ви хо дя чи з умов нор маль ної
жит тє ді яль но сті лю ди ни.

Для цьо го на ми роз роб ле но низ ку про по зи цій що -
до удо ско на лен ня ме то ди ки роз ра хун ку про жит ко во -
го мі ні му му, що до зво лить за без пе чи ти ви ко нан ня ос -
нов них ви мог, які став лять ся пе ред нею:

1) від по від ність — ви ко рис тан ня ви мог, норм та
нор ма ти вів по вин но від по ві да ти по ло жен ням За ко нів
Ук раї ни та нор ма тив них ак тів, які ре гу лю ють їх за -
сто су ван ня;

2) ком плекс ність — на ос но ві про жит ко во го мі ні -
му му як ба зо во го со ці аль но го стан дар ту має здій сню -
ва тись роз ра ху нок усіх со ці аль них га ран тій та ви плат,
що здій сню ють ся у сис те мі со ці аль но го за хис ту;

3) сис тем ність — при роз ра хун ку про жит ко во го мі -
ні му му слід до три му ва ти ся взає мо зв’яз ку ви мог,

10 Ці лі роз вит ку ти ся чо літ тя: Ук раї на. — К.: ПП «ЕК МО», 2003. — С. 8
11 Для при кла ду: у Поль щі у 2010 р. 1$ США — 2,98 поль ських зло тих (PLN), то за ПКС цей курс був 1$ США — 1,85 поль ських зло тих

(PLN), або в 1,61 ра зу мен шим; у Ро сій ській Фе де ра ції у 2010 р. 1$ США — 30,4 ро сій ських руб лів (RUB), то за ПКС цей курс був
1$ США — 15,99 ро сій ських руб лів (RUB), або у 1,9 ра зу мен шим.

12 Роз ра ху нок про жит ко во го мі ні му му на од ну осо бу в роз ра хун ку на мі сяць [Елек трон ний ре сур с] //. — Ре жим до сту пу:
http://www.fpsu.org.ua/images/stories/images/2012/March/260312/tabl_rozrach_260312.jpg.
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Рис. 1. Удо ско на ле на ме то ди ка ви зна чен ня про жит ко во го мі ні му му в Ук раї ні 
(роз роб ле но ав то ром)

норм, нор ма ти вів та пра вил шля хом узго джен ня їх
роз мі рів;

4) опти маль ність — вклю чен ня ви мог, норм, нор ма -
ти вів і пра вил по вин но від бу ва ти ся з точ ки зо ру їх
прак тич ної зна чу що сті, ап ро бо ва но сті та за галь но сті;

5) на уко вість — в ос но ву со ці аль них стан дар тів по -
вин ні бу ти по кла де ні на уко во�об грун то ва ні со ці аль ні
нор ма ти ви;

6) об’ єк тив ність — вста нов ле ні ви мо ги, нор ми, нор -
ма ти ви та пра ви ла ма ють бу ти об’ єк тив но пе ре ві ре ні;

7) од но знач ність — ви клад ви мог, норм, нор ма ти вів
та пра вил має не при пус ка ти їх не од но знач но го трак -
ту ван ня;

8) ак ту аль ність — ви мо ги, нор ми, нор ма ти ви та
пра ви ла по вин ні пе ріо дич но онов лю ва ти ся, ви хо дя чи
із су час них ви мог су спіль ства.

Ос нов ни ми на прям а ми удо ско на лен ня ді ючої ме то -
ди ки роз ра хун ку про жит ко во го мі ні му му ми вба ча ємо:

1. За сто су ван ня при роз ра хун ку про жит ко во го мі -
ні му му ком бі но ва но го ме то ду, який вклю чає у со бі
нор ма тив ний та від нос ний. Ос кіль ки про тя гом ча су
ви ко рис тан ня про жит ко во го мі ні му му на бір не про до -
воль чих то ва рів та по слуг був не адек ват ним тим ви -
мо гам, які влас ти ві су час но му су спіль ству (за ни же ні
нор ми, від сут ність ба га тьох не об хід них то ва рів та по -
слуг), а са мі нор ма ти ви ви ко рис тан ня пев них то ва рів
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в Ук раї ні до стат ньо важ ко об ра хо ву ва ти, то про по -
нує ть ся вар тість ви трат на не про до воль чі то ва ри та
по слу ги ви зна чи ти за до по мо гою від нос но го ме то -
ду — тоб то як част ку від роз мі ру ви трат на про до воль -
чі то ва ри. Су му ви трат на про до воль чі то ва ри про по -
ну ємо ви зна ча ти, ви ко рис то ву ючи ра ціо наль ну
струк ту ру спо жив чо го бю дже ту. Вод но час, вра хо ву -
ючи склад ну еко но міч ну та фі нан со ву си ту ації, а та -
кож по віль ну пе ре бу до ву сис те ми со ці аль но го за хис -
ту, до ціль ним бу де по сту по вий пе ре хід до ра ціо наль -
ної струк ту ри спо жи ван ня. Пер ший роз ра ху нок про -
жит ко во го мі ні му му за за про по но ва ною ме то ди кою
слід здійс ни ти у 2015 р., ви хо дя чи з пи то мої ва ги ви -
трат на хар чу ван ня 55% і змен шу ючи її що ро ку на
1 в. п., щоб до 2030 р. до вес ти її до 40%.

Та ким чи ном, за ви ко рис тан ня нор ма тив но�від нос -
но го ме то ду, ве ли чи на про жит ко во го мі ні му му яв ля -
ти ме со бою су ма рну вар тіс ну оцін ку про дук то во го
на бо ру (мі ні маль но го про до воль чо го ко ши ка) і від по -
від ної остан ній за част кою ви трат вар то сті не про до -
воль чих то ва рів і по слуг з до да ван ням ве ли чи ни по -
дат ків:

Сmi ni = Cfi + Cgi + Csi + Cti
де Сmi ni — ве ли чи на про жит ко во го мі ні му му i�ої

ста те во ві ко вої гру пи на се лен ня,
Cfi — вар тіс на оцін ка про дук то во го на бо ру (мі ні -

маль но го про до воль чо го ко ши ка) i�ої ста те во ві ко вої
гру пи на се лен ня.

Де Qji — нор ма тив спо жи ван ня j�го про дук ту хар -
чу ван ня i�ої ста те во ві ко вої гру пи на се лен ня,

Pj — се ред ня ці на j�го про дук ту хар чу ван ня,
Сgi — вар тіс на оцін ка спо жи ван ня не про до воль чих

то ва рів i�ої ста те во ві ко вої гру пи на се лен ня,
Сsi — вар тіс на оцін ка ви трат на плат ні по слу ги i�ої

ста те во ві ко вої гру пи на се лен ня,
Сti — ви тра ти на по дат ки i�ої ста те во ві ко вої гру пи

на се лен ня.
Сgi, si, ti = Cfi * (Kgi, si, ti: Kfi)

Де Kfi, gi, si, ti — по каз ни ки струк ту ри про жит ко во -
го мі ні му му i�ої ста те во ві ко вої гру пи на се лен ня.

i — при ймає зна чен ня від 1 до 5:
при i = 1 — пра це здат не на се лен ня,
i = 2 — не пра це здат не на се лен ня,
i = 3 — ді ти ві ком до 6 ро ків,
i = 4 — ді ти від 6 до 18 ро ків,
i = 5 — в се ред ньо му за всі ма ста те во ві ко ви ми гру -

па ми.
j — при ймає зна чен ня за кіль кіс тю то ва рів, ці ни на

які ре єс тру ють ся для роз ра хун ку про жит ко во го мі ні -
му му.

2. З ме тою пов но го за до во лен ня су час них по треб
лю ди ни у про до воль чих то ва рах, які б пов ні стю від -

по ві да ли на ціо наль ній та між на род ним фі зіо ло гіч ним
нор мам, про по нує ть ся здійс ни ти ак ту алі за цію на бо ру
про дук то во го ко ши ка. Ос но вою мо же слу гу ва ти на бір
про до воль чих то ва рів, які ви ко рис то вує Дер жав ний
ко мі тет ста тис ти ки Ук раї ни для роз ра хун ку ін дек су
спо жив чих цін. Вра хо ву ючи ре ко мен до ва ні про до -
воль чі пі ра мі ди, ра ціо наль ні нор ми спо жи ван ня окре -
мих ви дів про дук тів та фі зіо ло гіч ні нор ми, слід роз ро -
би ти но вий про до воль чий ко шик як за вміс том, так і
за якіс тю, який бу де ос но вою для роз ра хун ку роз мі ру
ви трат на про дук ти хар чу ван ня.

3. Пе ре гляд вар тіс но го роз мі ру про до воль чо го ко -
ши ка, а з ним і роз мі ру про жит ко во го мі ні му му, слід
здій сню ва ти що квар та лу з ура ху ван ням змі ни се ред -
ніх цін на про дук ти, що вклю че ні до ньо го. З ме тою
за без пе чен ня про зо ро сті об ра хун ку про жит ко во го
мі ні му му та мож ли во сті йо го мо ні то рин гу з бо ку
гро мад сько сті йо го роз ра ху нок та се ред ні ці ни на
про дук ти хар чу ван ня слід дру ку ва ти у за со бах ма со -
вої ін фор ма ції та роз мі щу ва ти в обо в’яз ко во му по -
ряд ку на сай ті Мі ніс тер ства пра ці та со ці аль ної по лі -
ти ки.

4. Пе ре гляд вміс ту про до воль чо го ко ши ка слід
здій сню ва ти, ви хо дя чи зі змін струк ту ри спо жи ван ня
про дук тів хар чу ван ня се ред ньо ста тис тич но го укра -
їн ця.

5. З ме тою за до во лен ня по треб окре мих ка те го рій
на се лен ня, окрім стан дарт них ста те во�ві ко вих груп,
вва жа ємо за до ціль не роз ра ху ва ти про жит ко вий мі ні -
мум за ти па ми ро дин та ін ши ми со ці аль но�еко но міч -
ни ми озна ка ми:

1). Ти пи ро дин: ро ди на без ді тей (П1), ро ди на з
діть ми (стан дарт на сім’я з 4 чол., ді ти�хлоп чик, дів -
чин ка) (П2), ба га то діт на ро ди на (П3). Ди фе рен ці ація
ро дин ви яв ляє ть ся, зок ре ма, у спів від но шен нях пра -
цю ючих чле нів ро ди ни та ут ри ман ців то що;

2). Рів ні за без пе че но сті. Осо би по хи ло го ві ку (з
під ви ще ною по тре бою у лі ках) (П4), ін ва лі ди (П5),
сту ден ти (у то му чис лі ті, що меш ка ють у гур то жит -
ку) (П6), пра ців ни ки, за йня ті у га лу зях, де опла та
пра ці іс тот но ниж ча від се ред ньої (П7).

Роз ра ху нок роз мі ру про жит ко во го мі ні му му для
цих груп бу де про во ди ти ся, ви хо дя чи з йо го роз мі ру
для ос нов них ста те во�ві ко вих груп. 

Вис нов ки. За про по но ва ні змі ни що до ме то ди ки
роз ра хун ку про жит ко во го мі ні му му спри яти муть
змен шен ню рів ня бід но сті се ред на се лен ня, під ви -
щен ню рів ня здо ров’я, по ліп шен ню тру до во го по тен -
ці алу та зрос тан ню про дук тив но сті пра ці. Вод но час,
по сту по ве впро ва джен ня за про по но ва них змін не зу -
мов лю ва ти ме на зрос тан ня фі нан со во го на ван та жен -
ня на сис те му со ці аль но го за хис ту і дасть час на адап -
та цію ін ших со ці аль них га ран тій (мі ні маль ної за ро -
біт ної пла ти, мі ні маль ної пен сії то що), які за ле жать
від роз мі ру про жит ко во го мі ні му му.


