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Поняття споживчого кошику існує у багатьох країнах. Але кожен «кошик» має свої 

особливості. Наприклад, «кошик» американця нараховує 300 найменувань продуктів ті 

послуг, серед яких можна зустріти витрати на послуги зв’язку, тютюнові вироби та 

алкогольні напої, освіту. «Кошик» француза налічує 250 товарів та послуг, серед яких - 

послуги перукаря та манікюрного салону. До споживчого кошику англійця внесено 350 

товарів, серед яких МР3-плеєр с платними треками, підключення Інтернету і послуги 

садівника, а також витрати на освіту. До споживчого кошику українця входить 296 

продуктів та послуг. Окрім наявних до нього хотіли додати ноутбук, флешку, а також 

оплату послуг няні, платної медицини, страхування та оренди житла. Ці зміни так і не 

затверджені. 

Споживчий кошик українця має такі показники. 65% всього кошика відносять на 

продукти, 20% на непродовольчі товари і всього 15% на інші послуги, такі, як 

комунальні послуги, медицина, освіта (хоча ці витрати і не внесені до споживчого 

кошику.  Отже, на даний час, виходячи з запропонованого обсягу товарів у «кошику» 

українця, нам пропонують у денний раціон включити 106 грамів хліба, 10 грамів 

макаронних виробів, половину яйця, 250 грам картоплі, 5,5 грамів сала, 25 грам 

ковбаси, випити півтори склянки молока, тощо. Щоб дізнатись показники для дитини 

цю норму потрібно зменшити щонайменше вдвічі. Проте, якщо прорахувати затрати 

навіть на цей мізерній об’єм товарів, можна побачити, що його вартість не вкладеться у 

суму прожиткового мінімуму. У цілому прожитковий мінімум складається зі 

споживчого кошика (який список продуктів у місяць нам формує держава), набору 

засобів особистої гігієни та лікарських препаратів, предметів господарського 

призначення (посуд, столові прибори, меблі, побутові прилади) та набору побутових 

послуг. Усе це житель України повинен умістити в свою заробітну плату. 

У бюджеті на цей рік закладені такі зміни в мінімальній зарплаті з 1 січня – до 1378 

грн., з 1 травня – 1450 грн., з 1 грудня – 1550 грн. Прожитковий мінімум на одну особу 

становитиме в середньому з 1 січня – 1330 грн., з 1 травня – 1399 грн., з 1 грудня – 

1496 грн. 

Загалом, у споживчому кошику українця акцент робиться на задоволенні потреб у 

їжі і мінімальному забезпеченні існування. Про задоволення потребі в освіті, тих же 

розвагах, не може бути і мови. Згідно споживчого кошику, можна лише 12 разів на рік 

відвідати кіно, зоопарк, парк розваг, театр, філармонію, аквапарк, музей, галерею, клуб, 

бібліотеку і тому подібні закладі. Мається на увазі, що кожен заклад можна відвідати 

один раз. 

На жаль, за сучасних умов наведений в «споживчому кошику» список товарів не є 

достатньо повним. Багато потрібних товарів, такі, як медикаменти, включені в такому 

мінімальному обсязі, що це здається нереальним. Найперше, що треба зробити - 

переглянути показники споживчого кошику, опираючись на реальні дані. А також 

підвищити мінімальні пенсії та заробітні плати, щоб населення могло забезпечити собі 

хоча б мінімальний обсяг товарів. 
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