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Після затвердження робочою групою щодо доходів і умов життя, цей документ стане довідковим документом для передачі
даних Обстеження бюджетів домогосподарств (HBS) за 2015.

1. Вступ
Споживання є основним предметом Обстеження бюджетів домогосподарств (HBS), більшість
змінних, які збирають країни – змінні на рівні домогомподарств. Проте, перевага HBS над іншими
джерелами споживання полягає у тому, що, будучи обстеженням на рівні домогосподарств, воно
дає змогу отримати інформацію про характеристики домогосподарства і його членів. Сукупність
цих додаткових характеристик на рівні ЄС дозволяє зробити подальший аналіз споживання
відповідно до цих характеристик.
Мікро-дані у порівнянні з агрегованими / табличними даними
Країнам пропонується відправляти мікро-дані замість агрегованих таблиць (табличні дані). Це
відображає високий попит на інформацію про споживчі витрати з боку політиків і дослідників.
Оскільки це обстеження є настільки насиченим інформацією, ніхто не може передбачити усі
можливі таблиці, які можуть бути виведені з отриманих даних. Крім того, непрактично було б
давати запити на усі можливі таблиці, для їх відправлення в Євростат. Незважаючи на чітку
аргументацію, залишається одна країна ЄС, яка вбачає складнощі у відправці файлів мікроданих.
Структура документу
Цей документ викладений у тому ж форматі, що і його попередня версія (версії) і розділений на
три частини:
• Глави 1, 2 і 3 описують формат і зміст файлів мікро-даних, які повинні бути передані в
Євростат.
• Глава 4 описує агреговані таблиці (табличні дані), які мають бути передані в Євростат. Це не
застосовується, якщо передаються файли мікроданих. Деякі коментарі, включені у Розділі 2,
також можуть бути корисні для правильної інтерпретації вмісту агрегатних таблиць (табличних
даних).
• Глави 5 і 6 є загальними.
І, нарешті була підкреслена важливість публікації інформації про дані (тобто метаданих), разом з
даними. Таким чином, перелік додаткової інформації, яка підлягає передачі, разом з даними,
з'являється в главі 6. Отже, остаточний підсумковий звіт ЄС з якості, що відображає шість вимірів
якості, а саме:
• Релевантність
• Точність
• Своєчасність та пунктуальність
• Доступність і ясність
• Порівнюваність
• Послідовність
може бути опубліковано, якомога ближче до публікації даних.
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Оцінка відхилень
Під час попередньої робочої групи виникли деякі питання щодо Таблиці 5: Розраховані стандартні
помилки, довірчі інтервали і ефекти побудови вибірки, які повинні бути відправлені разом з
файлами мікроданих. Варто пам'ятати, що для звіту з якості попереднього обстеження HBS,
відхилення і довірчі інтервали були обчислені без всієї інформації, яка необхідна для побудови
точної моделі, таким чином, знижуючи точність оцінок (див звіт з якості даних обстеження 2005 ,
Додаток 2 до формули). Ще раз пропонується, покращити ситуацію для проведення обстеження
2015 р.
Методологічний відділ Євростату раніше надав декілька порад щодо розрахунку цих оцінок.
Було окреслено три основні підходи, які роблять можливим обчислення і поширення
стандартних помилок для національних і європейських оцінок. До них відносяться

1) децентралізовааний підхід
2) інтегрований підхід
3) повністю централізований підхід
Після внутрішнього обговорення було вирішено, що третій варіант підходить для HBS. Для цього,
члени-держави просять надати
• прошарок, до якого належить кінцева одиниця вибірки
• кластер, до якого належить кінцева одиниця вибірки
• кінцева вага вибірки одиниць, які використовуються в оцінці, скорегована з поправкою на
невідповіді і калібрування
Євростат буде використовувати процедури програмного забезпечення SAS Surveymeans і
Surveyfreq для виробництва цих оцінок, а державам-членам буде запропоновано затвердити їх.
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2. Запропонований список змінних для файлів мікроданих
Наступні списки містять змінні, запропоновані Євростатом для файлів мікроданих обстеження
HBS 2015 року. Ці списки були запропоновані після аналізу змінних, фактично використовуваних
для задоволення інформаційних потреб користувачів інформації HBS на європейському рівні
протягом останніх кількох років, очікуваного використання в наступні роки, і узгодження цього
огляду зі списком основних змінних (Core Variables - CV) соціальної статистики за погодженням
керівників Соціальної статистики. У цій версії відмінність між файлами "домогосподарство" та
"члени" забезпечується за рахунок збереження двох окремих груп файлів зі спільною змінною
референтного/довідкового номеру домогосподарства у всіх, для цілей побудови зв’язків. Існує ще
один додатковий тип файлу, а саме той, що містить «похідні змінні».

Євростат пропонує країнам розраховувати тільки ті похідні змінні, які будуть використовуватися
для створення таблиць для веб-сайту Євростату. Решта будуть розраховані відповідно на
індивідуальній
основі/за
необхідністю.
Визначення та роз'яснення щодо можливих значень також подані у цій версії. Усі таблиці змінних,
подані нижче, будуть мати наступну структуру:

Назва
змінної
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2.1. Основні змінні на рівні домогосподарства
Ці змінні дають інформацію про окремі домогосподарства і взяті з інформації, зібраної в
обстеженнях.
2.1.1. [HA] Ідентифікація, зважування, демографічні характеристики
HA02

Рік (роки)
обстеження

CHA 4

Останні дві цифри року обстеження повинні бути вказані. Необхідно вказувати роки, якщо
обстеження проходить протягом більше ніж 1-го календарного року: наприклад, на 2014 2015 роки вказати [1415].
HA04

Ідентифікаційний
номер
домогосподарства

HA06

Верства
населення

1–n
-1 якщо не застосовується

INT 13

HA07

Первинна одиниця
вибірки

1–n
-1 якщо не застосовується

INT 13

HA08

Регіон

NUTS 2010 рівень-2
Формат: 2-значний код країни, за яким
ідуть 2-знаки або 'ZZ'.
XX00 Для країн без суб’єктів і залежних
територій
XX99 Не зазначено

CHA 4

CHA 13

Див. Додаток 5.
HA09

Населення
густота

HA10

1 Густонаселена (не менше 500 жителів/км2)
2 Середньонаселена (100 - 499 жителів/км2)
3 Малонаселена (менше 100 жителів/км2)
9 Не зазначено

Вага одиниці вибірки

CHA 1

DEC 8.2

Зважування одиниць вибірки, яке застосовується Євростатом, є ідентичним розрахованому
країнами-членами для національних публікацій результатів обстеження. Масштабування не
застосовується.
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2.1.1. [HC] Основні демографічні характеристики референтної особи1

HC03

Стать референтної особи

1 чоловіча
2 жіноча
9 не зазначено

CHA 1

HC04

Вік (повних років)
референтної особи

16

98 (98 або більше)
99 Не зазначено

CHA 2

HC05

Сімейний стан
референтої особи

1. Ніколи не був/була у шлюбі або
зареєстрованому партнерстві
2. Перебуваю у шлюбі або
зареєстрованому партнерстві
3. Вдівець / вдова або перебувала у
зареєстрованому партнерстві, яке
закінчився зі смертю партнера (не брав /
не брала повторний шлюб, не перебуває
у новому зареєстрованому партнерстві)
4. Розлучений / розлучена або перебував /
перебувала у зареєстрованому
партнерстві, яке було юридично
розірване (не брав / не брала повторний
шлюб, не перебуває у новому
зареєстрованому партнерстві)
9 Не зазначено

CHA 1

• Щодо цієї змінної може існувати деяка плутанина
між 'правовою' (де-юре) ситуацією
'фактичною' (де-факто) ситуацією. У цьому випадку, ситуація 'де факто' має бути
вирішальною.
HC05.1
1 Особа, яка перебуває у цивільному шлюбі
Консенсуальний
союз/цивільний шлюб 2 Особа, яка не перебуває у цивільному шлюбі
9 Не зазначено
референтної особи

CHA 1

У деяких країн можуть виникнути проблеми при зборі цієї інформації. У цьому випадку
повинен використовуватись код '9'.

1

Зверніть увагу, що "референтна особа" є європейським поняттям, яке, як правило, відрізняється від національного
поняття "голова сім’ї / домогосподарства". "Референтна особа" є дорослою особою (16+), яка приносить найбільше
до доходу сім'ї. У цьому сенсі, референтна особа також може визначатись як "основний годувальник".
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2.1.2. [HH] Дохід
Наступні зауваження стосуються передачі даних про доходи:
У тих країнах, де неможливо отримати дуже детальну інформацію, мінімальна мета полягає у
тому, щоб надати Євростату дані щодо чистого доходу домогосподарства (HH09.5 і HH09.9). На
відміну від попередніх обстежень HBS, де реєструвалась докладна інформація про доходи, у це
обстеження був включений список змінних тільки негрошових компонентів доходу і сукупного
чистого
доходу.
Коли джерело доходу не стосується конкретних осіб, а домогосподарства в цілому, його
відносять до домогосподарства. Отже, сума індивідуальних доходів не обов'язково дорівнює
доходу домогосподарства.
Суми, які звітуються в Євростат, повинні бути в річному обчисленні (тимчасове
зважування); зважування вибірки надається окремо (HA10) і застосовується Євростатом
Основні доходи і доходи від житла
HH01.2

Дохід в натуральній
формі від зайнятості
(заробітна плата в
натуральній формі)

Прибутки у рамках оплачуваної
зайнятості
(крім імпутованої ренти: HH03.2)

INT 14

HH02.3

Дохід в натуральній
формі від
неоплачуваної
діяльності

У тому числі дохід/продукція з
власного саду, ферми або
підприємства для особистого
споживання домогосподарства
Без урахування імпутованої
ренти (HH03.2)

INT 14

HH03.2*

Імпутована рента

Імпутована рента власника і
орендарів, які проживають
безкоштовно

INT 14

* Відповідно до угоди, різні види імпутованої ренти для власника або орендаря, який проживає
безкоштовно, включені в цю змінну.
Загальний дохід
HH09.5
Чистий грошовий дохід
(Сумарний грошовий
дохід від усіх джерел за
вирахуванням податку на
прибуток)
HH09.9
Чистий дохід (загальний
дохід від усіх джерел,
включаючи негрошові
компоненти
мінус
податок на прибуток)

INT 14

HH09.9 = HH09.5 + HH01.2 + HH02.3
+ HH03.2

2.1.3. [HI] Основне джерело доходу домогосподарства
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HI11

Основне джерело доходу

HI12

Основне джерело
доходу (первинне /
вторинне)
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1 заробітна плата
2 дохід від самозайнятості /
приватного підприємства
3 дохід від власності
4 пенсії, пенсійні виплати
5 допомога по безробіттю
6 інші поточні вигоди та інші доходи
9 не зазначено
1 первинне (HI11 = 1, 2, 3)
2 вторинне (HI11 = 4, 5, 6)
9 Не зазначено ( HI11 = 9 )

CHA 1

CHA 1
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2.1.4. [HE] Споживчі витрати домогосподарства
Дані про споживчі витрати домогосподарств будуть надаватися з розбивкою 5-ти значну
класифікацію COICOP (витрати на кінцеве споживання домашніх господарств за цілями), яка
вступила в силу з 06/12/2013. (4 рівні, з кодами до 5-ти знаків).
Список змінних «HE» подається у Додатку 1.
Зверніть увагу, що точки ('.') були замінені символом нижнього підкреслення ('_') у цих назвах
змінних, оскільки SAS не може обробляти назви змінних, що містять точки.
Зверніть увагу, що категорії COICOP "12.5.1 Страхування життя" і "12.6.1 FISIM: Послуги
фінансового посередництва, вимірювані непрямим чином " не піддаються оцінці за допомогою
обстеження HBS. З цієї причини відповідні змінні були видалені з цього списку.
Для того, щоб мати можливість дати більш повне уявлення про структуру споживання, зокрема, в
харчовій промисловості і сфері пільг в натуральній формі, споживчі витрати повинні бути
розділені на дві категорії. Кожна з них вказується з іншим суфіксом, який додається до основного
ідентифікатора HExx:
Отже, наприклад: HE00 = HE00A + HE00B
“A” = виплати у грошовій формі
“B” = виплати у не грошовій формі
***
Важливо, щоб в файлах мікроданих було зроблене чітке розмежування між статтями витрат, які
домогосподарста відмовилися повідомляти і тими, щодо яких було повідомлено нульові витрати,
протягом звітного періоду.
Євростат рекомендує
• використовувати '0' для будь-яких категорій витрат, щодо яких домаогосподарства повідомили про
відсутність витрат (нульові витрати) протягом звітного періоду, і
• використовувати '.' (крапку) для категорій, щодо яких домогосподарство відмовився надати будьяке значення (тобто значення відсутнє).
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2.1.5. [HJ] Споживчі витрати, зроблені за кордоном
Ці змінні стосуються частини споживчих витрат домогосподарства, які були зроблені
за кордоном.
Примітка: Усі ідентифікатори мають однаковий Формат : INT 14
HJ00

Усі споживчі витрати, зроблені
за кордоном

HJ01

Продукти харчування та
безалкогольні напої

HJ02

Алкогольні напої, тютюнові
вироби та наркотики

HJ03
HJ04

Одяг та взуття

HJ05
HJ06
HJ07
HJ08
HJ09
HJ10
HJ11
HJ12
HJ90

HJ01+HJ02+HJ03+HJ04+HJ05+HJ06+
HJ07+HJ08+HJ09+HJ10+HJ11+HJ12

Житло, вода, електрика, газ та інші
види палива
Меблі, побутова техніка та поточне
обслуговування житла
Здоров’я
Транспорт
Зв’язок
Відпочинок і культура
Освіта
Ресторани та готелі
Інші товари та послуги
Споживчі витрати на подорожі
та відпочинок за кордоном

На відміну від змінних HExx, ми пропонуємо реєструвати тільки витрати, зроблені у грошовій
формі. Крім того, пропонований рівень деталізації – тільки за поділом COICOP (тобто 2значний). Для країн, з невеликими пропорціями споживчих витрат, зроблених за кордоном на
агрегованому рівні, допускається тільки збір змінних HJ00 і HJ90.
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2.1.6. [HQ] Споживання домогосподарства у кількісних показниках
Дані про споживання домогосподарста у кількісних показниках будуть базуватись на 5-ти
значній класифікації COICOP, яка вступила в силу з 2013 року. (4 рівні, з кодами до 5-ти
знаків). Префікс 'HE' у назвах змінних буде замінено на 'HQ'.
Список змінних HQ змінних подається у Додатку 2.
Зверніть увагу, що точки ('.') були замінені символом нижнього підкреслення ('_') у цих назвах
змінних, оскільки SAS не може обробляти назви змінних, що містять точки.

Примітка: Усі ідентифікатори мають однаковий числовий Формат : DEC 16.1
Примітка: Одиниці вимірювання для використання:
- Тверді речовини
- кг
- Рідкі/нетверді речовини - літри
- Яйця
- одиниці
Формат файлу і назва
Формат файлів:

може використовуватись SAS або TSV

Назва Файлів:

“hh_food.sas7bdat” or “hh_food_tsv.txt”

Формат змісту:
Стовпці повинні містити змінні (одну змінну на стовпець), один ряд повинен
відноситись до одного домогосподарства
У разі формату TSV, перший рядок файлу буде містити назви змінних.
Оскільки SAS не допускає точок в ідентифікаторах, точки / нижні підкреслення, будуть
видалені з назв змінних, запропонованих у цьому списку, при імпорті до HBS ІТ системи
Євростату (наприклад, змінна HH09.9 буде ідентифікована як HH099 в SAS).

Документація
В окремому файлі метаданих, Євростату слід надавати наступну інформацію:
•

•

список COICOP 5-значних рубрик/заголовків харчових продуктів, що використовуються в
національному обстеженні, який відрізняється від списку рекомендованих харчових
продуктів, перерахованих у Додатку 2, включаючи відмінності між списком
рекомендованих продуктів.
Одиниці виміру (кг, л, одиниці) використовуються для обліку кількості продуктів
харчування і напоїв.
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2.2.
Похідні змінні на рівні домогосподарства
Ці змінні обчислюються з основних змінних або з інших похідних змінних, як на рівні
домогосподарств так і на рівні окремих членів.

HB05

2.2.1. [HB] Розмір домогосподарства і еквівалентний розмір
Розмір домогосподарства
01-xx

INT 2

Правило калькуляції: HB05 = Кількість ленів домогосподарства.
HB05.1
HB05.2
HB05.3
HB05.4
HB05.5
HB05.6
HB05.7

Кількість осіб у віці 4 або менше років
Кількість осіб віком 5 – 13 років
Кількість осіб віком 14- 15 років
Загальна кількість осіб віком 16 - 24 років
Кількість осіб віком 16 -24 років, які є студентами
Кількість осіб віком 25 - 64 років
Кількість осіб у віці 65 років і старше

01-xx
01-xx
01-xx
01-xx
01-xx
01-xx
01-xx

INT 2
INT 2
INT 2
INT 2
INT 2
INT 2
INT 2

HB06.1
Еквівалентний розмір (Шкала ОЕСР)
01-xx,x
DEC 5.1
Ця змінна встановлюється шляхом призначення вагових коефіцієнтів для членів
домогосподарства відповідно до їх демографічних характеристик. З огляду на існування великих
відмінностей в розмірах і структурі домогосподарств, порівнянність може бути покращено за
рахунок використання витрат або доходів за еквівалентом дорослих.
Шкала ОЕСР включає встановлення наступних зважувань особам при розрахунку
"еквівалентного розміру домогосподарства".
• перша доросла особа у домогосподарстві = 1.0
• кожна доросла особа (старше 13 років) = 0.7
• кожна дитина (13 років і менше) = 0.5
Правило розрахунку: HB06.1 = 0.3 + (0.7*A) + (0.5*B)
A = Сума членів домогосподарства, де MB03 > 13
B = Сума членів домогосподарства, де MB03 < 14
(Зверніть увагу, що перша доросла особа домогосподарства рахується як 1 через додавання
постійного елемента 0,3, за умови, що кожна сім'я повинна мати принаймні одну дорослу
особу).
HB06.2
Еквівалентний розмір (змінена шкала ОЕСР)
01-xx,x
DEC 5.1
Модифікована шкала була розроблена на основі того аргументу, що початкова шкала ОЕСР дала
занадто велику вагу додатковим особам.
• перша доросла особа у домогосподарстві = 1.0
• кожна доросла особа (старше 13 років) = 0.5
• кожна дитина (13 років і менше) = 0.3
Правило розрахунку: HB062 = 0.5 + (0.5*A) + (0.3*B)
A = Сума членів домогосподарства, де MB03 > 13
B = Сума членів домогосподарства, де MB03 < 14
(Зверніть увагу, що перша доросла особа домогосподарства рахується як 1 через додавання
постійного елемента 0,5, за умови, що кожна сім'я повинна мати принаймні одну дорослу
особу).
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2.2.2. Тип господарства
Тип господарства 1 –
(обмеження дитячого віку –
16 років)

HB07.4

1 одна доросла особа
2 дві дорослі особи
3 більше двох дорослих осіб
4 одна доросла особа з дітьми
5 дві дорослі особи з дітьми
6 більше двох дорослих осіб з
дітьми
9 інше

CHA 1

Правило розрахунку:
Якщо (MB03 < 16) або [(15 < MB03 < 25) і (MB05 = 3) і (ME01 <> 1 і 3)]
→ DEPCHILD + 1
Else → Доросла особа + 1 (має повторюватись для усіх членів домогосподарства)
Якщо (ADULT = 1) і (DEPCHILD = 0) → HB07.4 = 1
Якщо (ADULT = 2) і (DEPCHILD = 0) → HB07.4 = 2
Якщо (ADULT > 2) і (DEPCHILD = 0) → HB07.4 = 3
Якщо (ADULT = 1) і (DEPCHILD > 0) → HB07.4 = 4
Якщо (ADULT = 2) і (DEPCHILD > 0) → HB07.4 = 5
Якщо (ADULT > 2) і (DEPCHILD > 0) → HB07.4 = 6
Else → HB07.4 = 9
Тип господарства – 2

HB07.5

Інша
класифікація
для
відображення
основних
змінних
в
соціальних
обстеженнях ЄС

10 Одноосібне домогосподарство CHA 2
21 Одинак (батько/мати) з
дитиною/дітьми до 25 р.
22 Пара з дитиною/дітьми до 25 р.
23 Пара без дитини/дітей до 25 р.
24 Пара або мати/батько з
дитиною/дітьми до 25 р. та
іншими особами, які проживають
у домогосподарстві
99 Інший тип домогосподарства

HB07.6.1

Кількість працюючих осіб
віком 16 - 64 років у
домогосподарстві

0-XX

INT 2

HB07.6.2

Кількість не
працевлаштованих або
економічно неактивних осіб
віком 16 - 64 у
домогосподарстві

0-XX

INT 2

2.2.3. [HC] [HD] Діяльність і економічна ситуація
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Змінні про діяльність і економічне становище сім'ї також мають особливе значення, оскільки
вони дозволяють класифікувати домогосподарства відповідно до характеристик, що призводять
до різної поведінки у плані витрат на споживання.
HC23

Соціально-економічне
становище референтної
особи

CHA 2
⇒Приватний сектор
01 робітник, який виконує фізичну
(ручну роботу), крім с/г працівників
02 працівник розумової праці крім с/г
⇒Державний сектор
03 робітник, який виконує фізичну
(ручну роботу), крім с/г працівників
04 працівник розумової праці, крім с/г
⇒Інше
05 05 самозайняті особи / приватні
підприємці, крім с/г працівників
06 фермер або с/г працівник
07 безробітна особа
08 на пенсії
09 студент або проходить службу
10 домогосподарка або особа, що
займається неекономічною
діяльністю
11 непрацездатна особа
88 не застосовується (особа не
досягла робочого віку)
99 не зазначено

Правило розрахунку:
Визначення допоміжних змінних: СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО (с/г) і ДІЯЛЬНІСТЬ
Створення наступних "Псевдо-змінних": HC12_P, HC16_P & HC17_P.
NB: Розраховується тільки для референтної особи у кожному домогосподарстві!
Якщо MB05 = '1' # тобто є основною референтною особою
Тоді:
HC12_P = ME01 # Поточна діяльність референтної
особи HC21_P = ME12 # Зайнятість
HC22_P = ME13 # Сфера діяльності члена домогосподарства
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО=(ISCO-08_Код=61,62,63) або (ISCO-08_Код=92)

# Змінні HC16 і HC17 не існують, отже необхідно використовувати ME01:
ДІЯЛЬНІСТЬ = HC12_P

# змініть ці показники для відповідності значенням коду ME01:
Якщо (ДІЯЛЬНІСТЬ=2) → HC23 = 07 { безробітний } Якщо
(ДІЯЛЬНІСТЬ =3) → HC23 = 08
{ На пенсії }
Якщо (ДІЯЛЬНІСТЬ =4) → HC23 = 09 { Студент}
Якщо (ДІЯЛЬНІСТЬ =5) → HC23 = 10
{ Виконує хатню роботу }
Якщо (ДІЯЛЬНІСТЬ =6) → HC23 = 11
{ Недієздатний }
Якщо (ДІЯЛЬНІСТЬ =7) → HC23 = 09 { Обов’язкова військова служба }
Якщо (ДІЯЛЬНІСТЬ =8) → HC23 = 88 { Не застосовується }
Якщо (ДІЯЛЬНІСТЬ =9) → HC23 = 99 { Не зазначено }
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# для референтної особи:
Якщо (ДІЯЛЬНІСТЬ =1,2) →
12 [Якщо (СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО) → HC23=06 { фермер або с/г працівник}
Інше

[ Якщо (HC21_P=1,2) → HC23= 05
Якщо (HC21_P=3,4,5) →

{роботодавець або самозайнята особа /
приватний підприємець}
{працевлаштована особа, з оплачуваною
чи неоплачуваною діяльністю}

HC18 = ME0908 :
[Якщо (HC22_P=1) →
{державний сектор}
[
Якщо (HC18=01- 44)
→ HC23 = 02 { 04 працівник розумової праці, крім с/г}
Якщо (HC18=51 - 54, 71 - 96) → HC23 = 01 { робітник, який виконує фізичну
(ручну роботу), крім с/г }
Якщо (HC18=98)
→ HC23 = 88 { не застосовується}
Якщо (HC18=99)
→ HC23 = 99 { не зазначено}
] # Закінчення державного сектору
Якщо (HC22_P=2) →
{приватний сектор}
[ Якщо (HC18=01- 44)
→ HC23 = 04 { працівник розумової праці, крім с/г}
Якщо (HC18=51 - 54, 71 - 96) → HC23 = 03 { робітник, який виконує фізичну
(ручну роботу), крім с/г }
Якщо (HC18=98)
→ HC23 = 88 { не застосовується}
Якщо (HC18=99)
→ HC23 = 99 { не застосовується }
]
# Закінчення приватного сектору

Кінець
Якщо (HC22_P=8) → HC23 = 88
Якщо (HC22_P=9) → HC23 = 99
HC24

Соціально-економічне
становище референтної
особи
(агрегована класифікація)

{ не застосовується}
{ не зазначено}

01 робітник, який виконує фізичну
CHA 2
(ручну роботу), крім с/г
(HC23=01, 03)
02 працівник розумової праці, крім с/г
(HC23=02, 04)
03 самозайняті особи / приватні
підприємці, фермери, с/г працівники
(HC23=05, 06)
04 безробітні (HC23=07)
05 на пенсії (HC23=08)
06 інша форма неактивності (HC23=09,
88 не застосовується (не досягнуто
робочого віку)
99 не зазначено

Правило розрахунку:
Якщо (HC23 = 01 чи 03) → HC24 = 01
Якщо (HC23 = 02 чи 04) → HC24 = 02
Якщо (HC23 = 05 чи 06) → HC24 = 03
Якщо (HC23 = 07) → HC24 = 04
Якщо (HC23 = 08) → HC24 = 05
Якщо (HC23 = 09 чи 10 чи 11) → HC24 = 06
Якщо (HC23 = 88) → HC24 = 88
Page 16 of 67

]

HBS2015transmissionDOC_V2

Якщо (HC23 = 99) → HC24 = 99
HD20

Кількість економічно
активних членів
домогосподарства

0
1
2
3
4
5 або більше

CHA 1

Вище зазначена змінна обчислюється шляхом підрахунку кількості працевлаштованих осіб в
домашньому господарстві (номер ME01 = 1 або 2).2
2

Будь ласка, зверніть увагу, що список кодів для ME01 в методологічному документі 2003 р. щодо HBS більше не
діє. До проведення обстеження 2010 року старі коди '1' і '2' були об'єднані в код '1', а код "3" став кодом '2'.
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2.3.
Базові і похідні змінні на рівні членів домогосподарства
Наступні змінні дають інформацію про окремих членів домогосподарства.
2.3.1. [MA] Ідентифікація, зважування, демографічні характеристики
MA04

Ідентифікаційний номер домогосподарства

CHA 13

MA05

Номер рядка члена
домогосподарства

CHA 2

01 -> 15
99 не зазначено

Кожен член домогосподарства ідентифікується номером рядка, починаючи з першого члена з
номером рядка '01'. Максимум був встановлений довільно (15 рядків), для того, щоб прийняти
до уваги екстремальні ситуації, але більш ймовірними є набагато менша кількість.
2.3.2.
MB01

[MB] Основні демографічні характеристики членів домогосподарства

Країна народження члена
домогосподарства

Код країни відповідно до
класифікації ISO- 3166-Альфа-2

CHA 2

Якщо зазначена вище змінна не може бути надана на запропонованому рівні деталізації, то
Євростату бажано було б надати принаймні такі агрегати:
10 Громадянин
21 Не є громадянином країни, проте є громадянином ЄС
22 Не є громадянином країни, і не є громадянином ЄС
23 99 Не зазначено
MB01.1

Країна громадянства
члена домогосподарства

Код країни відповідно до
класифікації ISO- 3166-Альфа-2

CHA 2

Якщо зазначена вище змінна не може бути надана на запропонованому рівні деталізації, то
Євростату бажано було б надати принаймні такі агрегати:
10 Громадянин
21 Не є громадянином країни, проте є громадянином ЄС
22 Не є громадянином країни, і не є громадянином ЄС
23 99 Не зазначено
Країна громадянства
Код країни відповідно до
CHA 2
члена домогосподарства
класифікації ISO- 3166-Альфа-2
Якщо зазначена вище змінна не може бути надана на запропонованому рівні деталізації, то
Євростату бажано було б надати принаймні такі агрегати:
10 Країна, яка надає звітність
21 Не є громадянином країни, яка надає звітність, проте є громадянином іншої країни ЄС
22 Не є громадянином країни, яка надає звітність і не є громадянином іншої країни ЄС
24 99 Не зазначено

MB01.2

Ці змінні були додані, щоб відобразити угоду між керівниками Соціальної статистики щодо
основних змінних
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MB02

Стать члена (членів)
домогосподарства

1 чоловіча
2 жіноча
9 не зазначено

CHA 1

MB03

Вік (повних років)
члена
домогосподарства

00 => 98 (98 років або старше)
99 не зазначено

CHA 2

MB04 Сімейний стан
члена
домогосподарства

MB04.2

1 Ніколи не перебував / не перебувала у шлюбі,
зареєстрованому партнерстві
2 Перебуває у шлюбі або в зареєстрованому партнерстві
3 Вдівець / вдова або перебував / перебувала у
зареєстрованому партнерстві, яке закінчився зі смертю
партнера (повторно не брав / не брала шлюб, не
перебуває у новому зареєстрованому партнерстві)
4 Розлучений / розлучена або перебував / перебувала у
зареєстрованому партнерстві, яке було юридично
розірване (не брав / не брала повторний шлюб, не
перебуває у новому зареєстрованому партнерстві)
9 Не зазначено

Консенсуальний
союз / цивільний
шлюб члена
домогосподарства

1 Особа живе у цивільному

CHA 1

CHA 1

(консенсуальному) шлюбі
2 Особа не живе у цивільному
(консенсуальному) шлюбі
9 Не зазначено

Ця змінна була актуалізована, щоб відобразити погодження основних змінних директорами
Соціальної статистики. Замість таблиці MB04.1 було введено нову таблицю MB04.2.
Де-факто сімейний стан використовується для виявлення осіб, які живуть в цивільному шлюбі.
Дві особи є партнерами в цивільному шлюбі, якщо вони спільно проживають в одному
помешканні, не перебуваючи у шлюбі, але мають подібні до шлюбу відносини.
MB05

Відносини

1 Референтна особа
2 чоловік / дружина або партнер
3 дитина референтної особи і /або чоловіка /
дружини
4 батько / матір дитина референтної особи і
/або чоловіка / дружини
5 інший родич
6 відсутність сімейних зав’язків (наприклад:
працівники, які проживають у
домогосподарстві)
9 Не зазначено

CHA 1

Ця змінна використовується повторно в конструкції типу домашнього господарства. Вона
спрямована насамперед на демонстрацію безпосередніх (нуклеарних) сімейних відносин. У
цьому випадку також саме ситуація "де-факто" повинна бути записана. Таким чином, прийомна
дитина буде закодована '3', а не '5'.
Примітка: Євростат визначає «референтну особу» наступним чином:
"Член, який вносить найбільший вклад до споживчого бюджету домогосподарства"
Якщо на національному рівні використовується інше визначення, будь ласка, надайте нам коротке
пояснення у супровідному документі метаданих.
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2.3.3. [MC] Освіта
Освіта для дітей молодшого віку, дошкільна освіта
1
— Початкова освіта
2
— Неповна середня
3
— Повна середня
4
— Післяшкільна, але не вища
5
— Вища освіта (професійна)
6
— Вища освіта (рівень бакалавра або еквівалент)
7
— Вища освіта (рівень магістра або еквівалент)
8
— Вища освіта (докторський рівень або еквівалент)
– 1 відповідь відсутня (не відомо, відмова дати відповідь)

MC01

Рівень
завершеного
навчання членом
домогосподарств
а ( за
Міжнародною
стандартною
класифікацію
освіти ISCED
2011 )

1 Дошкільна освіта
2 Початкова освіта
3 Неповна середня освіта
4 Повна середня освіта
5 Післяшкільна, але не вища
6 Неповна вища освіта
7 Вища освіта (рівень бакалавра або еквівалент)
8 Вища освіта (рівень магістра або

CHA 1

еквівалент)

9 Вища освіта (докторський рівень або
еквівалент)
9 Не зазначено

MC02
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Рівень освіти, який на
даний момент здобуває
член домогосподарства
( за Міжнародною
стандартною
класифікацію освіти
ISCED 2011 )

1
Дошкільна освіта
2
Початкова освіта
3
Неповна середня освіта
4
Повна середня освіта
5
Післяшкільна, але не вища
6
Неповна вища освіта
7
Вища освіта (рівень
бакалавра або еквівалент)
8
Вища освіта (рівень магістра
або еквівалент)
9
Вища освіта (докторський
рівень або еквівалент)
9 Не зазначено

CHA 1

HBS2015transmissionDOC_V2

2.3.4. [ME] Діяльність
ME01

Поточний трудовий
статус

→економічно aктивний
1 працює, працевлаштований, проте
тимчасово відсутній
2 безробітний
→ економічно неaктивний
3 На пенсії, достроковий вихід на

CHA 1

пенсію, закриття бізнесу
4 Учень, студент, подальше навчання,
неоплачуване стажування
5 Виконання домашніх обов’язків
6 Постійно непрацездатний
7 Проходить обов’язкову військову службу

8 Не застосовується (не досягнуто
робочого віку)
9 Не зазначено

«Працевлаштована» особа має код 1. Особи, тимчасово відсутні на роботі розглядаються як
"працюючі", якщо вони зберігають формальний зв'язок з їх роботою.
Категорію "безробітний" (код 2) важко виміряти. Згідно з визначенням, прийнятим в обстеженням
робочої сили, яке відповідає рекомендованим визначенням МОП, категорія «безробітний»
охоплює усіх осіб, які досягли визначеного віку і які протягом звітного періоду, були:
• «без роботи», тобто, не мали оплачуваної роботи чи неоплачуваної зайнятості;
• «готовий працювати» на платній (або неоплачуваній) основі;
• «у пошуках роботи», тобто особа зробила конкретні заходи протягом визначеного
нещодавнього періоду для пошуку оплачуваної або неоплачуваної роботи.
Усі особи, які не були класифіковані як «працюючі» або "безробітні" вважаються неактивними.
Виділяються наступні категорії неактивності:
• пенсіонери, які закінчили трудову діяльність в кінці свого активного трудового життя;
• студенти, особи, які проходять службу, особи, зайняті на дому в різних видах
неекономічних діяльності;
• код 6 охоплює осіб, які не працюють у зв’язку з інвалідністю фізичного чи іншого характеру
ME02

Відпрацьовані години

1 Повний робочий день
2 Неповний робочий день
8 Не застосовується
9 Не зазначено

CHA 1

ME03

Тип робочого
контракту/трудового
договору члена
домогосподарства

1 постійна робота/трудовий договір з
необмеженим терміном
2 тимчасова робота/ трудовий договір
з обмеженим терміном
3 не застосовується (не працює)
9 не зазначено

CHA 1
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ME04

Сектор
економіки
у якому
працевлашт
ований
член
домогоспод
арства
(NACE rev
2)
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A Сільське господарство, лісове господарство та рибальство
B Гірничодобувна промисловість і розробка кар'єрів
С Виробництво
В Електрика, газ, пар і кондиціонування повітря
D Подача води; каналізація, переробка відходів та
відновлення
E Будівництво
F Оптова та роздрібна торгівля; ремонт транспортних засобів і
мотоциклів
G Транспортування і зберігання
F Розміщення і громадське харчування
J Інформація та зв'язок
K Фінансова та страхова діяльність
L Операції з нерухомістю
M Професійна, наукова та технічна діяльність
N Адміністративна і допоміжна діяльність
O Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне
забезпечення
P Освіта
Q Охорона здоров’я і соціальна робота
R Мистецтво, розваги та відпочинок послуги з доставки
S Інші види послуг
T Діяльність домогосподарств як роботодавців;
недиференційовані товари та послуги - діяльність домашніх
господарств з виготовлення для власного використання
U Діяльність екстериторіальних організацій і органів
Z Не вказано

CHA 1
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ME0908

ME12

Page 22 of 67

Професія
члена
домогоспод
арства
(ISCO08)

Офіцерський склад збройних сил
Сержантський склад збройних сил
Збройні сили, інші ранги
Керівники, вищі посадові особи і законодавці
Адміністративні та комерційні менеджери
Менеджери з виробництва та надання спеціалізованих
послуг
Менеджери з розміщення, роздрібної торгівлі та наданння
інших послуг
Фахівці у сфері науки і техніки
Фахівці у галузі охорони здоров'я
Викладацький склад
Фахівці у сфері бізнесу і управління
Фахівці у сфері інформаційно-комунікаційних технологій
Клерки загального напрямку і комп’ютерні оператори
Клерки по роботі з клієнтами
Клерки з оцифровування і запису матеріалів
Інші працівники - секретарі
Працівники сфери персонального обслуговування
Працівники торгівлі
Працівники сфери персонального догляду
Соціальні працівники з забезпечення безпеки підопічних осіб
Орієнтовані на ринок кваліфіковані працівники с/г
Орієнтовані на ринок кваліфіковані працівники лісового
господарства, рибальства і полювання
Фермери, рибалки, мисливці та збирачі продукції, які
забезпечують своє існування
Будівельники і працівники споріднених професій, за винятком
електриків
Працівники сектору металообробки, обладнання і працівники
споріднених професій
Працівники ремісничих професій і поліграфічної сфери
Фахівці з налаштування і обслуговування електричної і
електронної техніки
Працівники харчової деревообробної, швейної і інших видів
промисловості та інших споріднених професій
Оператори на заводах і механізатори
Монтажники
Водії та оператори мобільного рухомого будівельного складу
Прибиральники та помічники
Робітники сфери с/г, лісового господарства та рибальства
Робітники гірничодобувної промисловості, будівництва,
обробної промисловості та транспорту
Помічники кухарів
Працівники вуличної торгівлі і сфер, пов'язаних з торгівлею
та послугами
Прибиральники сміття та відходів і працівники інших низько
кваліфікованих професій
Не застосовується
Не вказано

Трудовий статус
члена
домогосподарства

1. роботодавець
2. самозайнята особа / приватний
підприємець
3. найманий працівник
4. неоплачуваний сімейний працівник
5. підмайстер
6. особи, не класифіковані за трудовим
статусом
7. не застосовується (не досягнуто робочого
віку, визначеного законом)
8. не вказано

CHA 2

CHA 1
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ME13

Сектор діяльності члена
домогосподарства

1 працівник державного

CHA 1

сектору
2 працівник приватного
сектору
8 не застосовується (не досягнуто
робочого віку, визначеного законом,
або не є працівником)
9 не вказано

Незважаючи на труднощі у ході попередніх обстежень, відмінність між працівниками державного
і приватного сектора була збережена за рахунок відмінностей у споживчій поведінці і в рівні
доходів, притаманних членству в тому чи іншому секторі. Ця змінна використовується для
відображення соціально-економічного становища осіб (ME14).
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2.3.5. [MF] Дохід
Наступні зауваження стосуються передачі даних про доходи:
У тих країнах, де неможливо отримати дуже детальну інформацію, мінімальна мета полягає у
тому, щоб надати Євростату дані щодо чистого доходу домогосподарства (HH09.9), включивши
його різні компоненти (визначені у розділі 6). Однак, у довгостроковій перспективі бажано
забезпечити необхідну деталізацію, яку вимагає Євростат.
Коли джерело доходу не стосується конкретних осіб, а домогосподарства в цілому, його відносять
до домогосподарства. Тому дохід від власності, дохід в натуральній формі (за винятком доходів
від оплачуваної зайнятості) і житлові пільги не включені до запису індивідуума. Отже, сума
індивідуальних доходів не обов'язково дорівнює доходу домогосподарства.
Суми, які звітуються в Євростат, повинні бути в річному обчисленні (тимчасове
зважування); зважування вибірки надається окремо (HA10) і застосовується Євростатом.
Доходи домогосподарства (HH), а також основне джерело доходу (HI) можна розглядати як
похідні змінних, оскільки їх розрахунок не представляє жодних специфічних проблем, якщо
правильно вказані деталі індивідуальних доходів.
Проте, оскільки такої практики не було під час проведення попередніх обстежень у всіх державахчленах, бажано класифікувати їх як частину основних змінних.
Загальний дохід
MF09.9
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Загальний дохід з усіх
джерел (чиста сума), який
відповідає кожному
окремому члену
домогосподарства

Ця змінна не включає в себе
жодних пільг
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Змінні, необхідні для визначення імпутованої ренти, яку отримують власникиорендарі (IR)
Визначення імпутованої ренти власників-орендарів представляє певні труднощі для деяких
країн, а саме країн з невеликими ринками оренди. З цієї причини, хоча Євростат рекомендував
якомога точніше слідувати вказівкам, що містяться у Рішенні Комісії від 18 липня 1995 (95/309
/ ЄC, Євратом), якщо основний метод, запропонований цим рішенням не діє, також можуть
бути прийняті інші варіанти. Згадане вище Рішення визначає:
2.4.

(a) для складання доходу від житлових послуг країни-члени повинні застосовувати метод стратифікації на основі фактичних
орендних ставок;
(b) країни-члени повинні використовувати табличний аналіз або статистичні методи для отримання показових критеріїв
стратифікації;
(c) фактична орендна плата повинна розумітися як орендна плата за право користування житлом без меблів;
(d) для складання імпутованої ренти, фактичні ставки орендної плати від усіх контрактів, повинні застосовуватись стосовно
приватного житла;
(e) у тих країнах, де в ринок оренди приватного житла є невеликим, відповідний рівень орендної плати в приватному секторі
може бути отримано або використовуючи збільшену (громадську) орендну плату або, у виняткових обґрунтованих випадках,
використовуючи інші об'єктивні методи, такі, як метод витрат користувачів;
(f) орендна плата за мебльовані житлові приміщення може також використовуватися для збільшення основи для умовно
обчисленої ренти, якщо зменшена за рахунок виключення плати за користування меблів;
(g) країни-члени повинні екстраполювати вихідну цифру базового року, використовуючи відповідну кількість, ціну і показники
якості.

Це Рішення тільки дозволяє використовувати метод стратифікації на основі фактичних орендних
ставок. Однак, дуже малоймовірно, що цей метод може задовільно працювати у країнах з дуже
невеликими ринками оренди (приблизно менше 10%
житлових приміщень) і економічно
прийнятними розмірами вибірки. З цієї причини Євростат запропонував використовувати у таких
випадках більш потужні, хоча й більш складні методи, з метою найоптимальнішого використання
наявної інформації. Ці методи економетричного характеру засновані на методах регресії для оцінки
гедоністичних цін оренди житла. Найбільш відомими з цих методів є метод Хекмана. У крайніх
випадках, коли жоден з цих методів не працює задовільно, Євростат відкритий для обговорення
застосування інших методів на індивідуальній основі (наприклад, самооцінюання, витрат
користувачів ...).
Проблема, з якою ми стикаємося в даний час –це те, що потреби в інформації для успішної реалізації
будь-якого з цих методів сильно залежать від обраного методу і конкретних обставин кожної країни.
Тому не просто запропонувати єдиний список змінних, дійсний для усіх країн Європейського
Союзу. Однак для того, щоб спростити цю задачу для країн, Євростат проаналізував досвід кількох
країн і підготував два списки вхідних змінних для застосування цих методів. Ці списки можуть
служити в якості відправної точки для країн, щоб визначити потрібні змінні в залежності від
обраного методу і конкретних обставин їх ринків оренди.
Важливо підкреслити, що Євростат в основному зацікавлений у зборі належних даних про змінні
"HE04.1 фактична орендна плата за житло" і "HE04.2 імпутована орендна плата за житло". Ці змінні
обговорюються у цьому розділі і перераховані тільки як ознака, їх роль і значення залежать від того,
як вони сприяють досягненню цієї мети. Тому ми не виключаємо використання інших змінних, за
умови, що вони є корисними для оцінки рентного доходу за житло. Крім того, якщо є будь-які
змінні, доступні на національному рівні і не включені до списків Євростату, які можуть бути
цікавими для моделювання рентного доходу за житло, ми рекомендуємо використовувати їх
(наприклад, будь-яка змінна, пов'язана з національними законами про здачу в оренду житлових
приміщень або географічного положення).
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2.4.1. Змінні, які використовуються для визначенняімпутованої ренти, яку
отримують власники-орендарі, використовуючи метод стратифікаці
Відповідно до стандартного методу, запропонованого Рішенням Комісії від 18 липня 1995 року.
Назва (основного місця проживання)
Форма оренди (основного місця проживання)
Тип житла (основного місця проживання)
Рік побудови (основного місця проживання)
Загальна кількість кімнат (основного місця проживання)
Корисна житлова площа в квадратних метрах (основного місця проживання)
Кількість років проживання у тому самому житловому приміщенні (основного місця
проживання)
Щільність населення

•
•
•
•
•
•
•
•

Хоча цей список може бути достатнім для багатьох країн, Євростат визнає, що інші змінні
також можуть бути використані, зокрема, деякі з перерахованих у наступному пункті.
1.1.1. Змінні, які використовуються для визначенняімпутованої ренти, яку
отримують власники-орендарі, використовуючи економетричний метод
Економетричні моделі відрізняються від методів стратифікації наступним чином:
(1) Вони використовують методи регресії замість методів стратифікації.
(2) Можливі деякі похибки відбору, які повинні бути компенсовані, беручи до уваги не тільки
особливості житла, а і домогосподарства.
(3) Як правило, вони використовують набагато більше змінних для побудови оціночної моделі.
Це означає, що використання економетричних моделей вимагає більшої кількості вхідної
інформації, ніж моделі стратифікації. У списку, представлено нижче, був взятий з досвіду деяких
країн, які застосовують методи цього типу. Проте, ми хотіли б наголосити на тому, що цей список
може змінюватися в залежності від фактичного використовуваного методу і особливостей ринку
орендованого житла у кожній країні. Тому його слід розглядати тільки в якості орієнтиру і не в
якості остаточного списку.
ЗМІННІ, ЯКІ ОПИСУЮТЬ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИТЛА І
ОТОЧЕННЯ
Усі змінні, перераховані в пункті 2.4.1 і наступні. Більшість з наступних змінних не
включені до переліку змінних, які необхідно надавати Євростату.
• Гараж (основне місце проживання)
• Індикатор якості і комфорту житла
Шкала вказує на наявність проточної води, окремого туалету, ванної кімнати, центрального
опалення, подвійного скла, системи опалення гаража, з'єднання для телекомунікаційних
систем (високошвидкісний доступ до Інтернету, кабельне або супутникове телебачення ...),
система кондиціонування повітря, сигналізація (сигналізація, відеоспостереження, сейф ...),
балкон, сад, дитячий майданчик, приватний басейн, сауна, і так далі.
• Доступність послуг в безпосередній близькості від житла
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Шкала вказує на близькість до торгівельних зон, спортивних споруд, навчальних,
розважальних, медичних центрів, адміністративних офісів, і так далі.
• Орієнтація житла:
північ, південь, схід або захід.
• Кліматична зона
Потрібно вказувати тільки, якщо країна може бути розділена на зони з різними кліматичними
умовами, а клімат може вплинути на особливості житла.

ЗМІННІ, ЯКІ ОПИСУЮТЬ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМОГОСПОДАРСТВА
Ці змінні необхідні для певних методів (як, наприклад, метод Хекмана) для компенсації похибку
вибірки. У деяких країнах ця похибка може бути незначною, проте дуже часто це не так, і ми
зобов'язані оцінити вплив залежності між типом домогосподарства і витратами на житло.
Усі змінні, необхідні для цього аналізу, також необхідні для інших цілей і вони вже були
включені в список, поданий вище. Ще раз підсумуємо їх:
• Розмір домогосподарства
• Тип домогосподарства
• Чистий прибуток
• Стать референтної особи
• Вік (повних років) референтної особи
• Сімейний стан референтної особи
• Рівень завершеної освіти референтною особою
• Діяльність референтної особи
• Професія референтної особи
• Трудовий статус референтної особи
• Сектор діяльності референтної особи
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1.2.

ЗАПРОПОНОВАНИЙ ФОРМАТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ФАЙЛІВ
МІКРОДАНИХ

1.3.

Нумерація

Оскільки було запропоновано деякі зміни в списку змінних, знову виникає питання про те,
яким чином названа кожна змінна. У цьому розділі ми наводимо основні керівні принципи
конвенції, які використовуються для присвоєння ідентифікаторів змінних.
Запропонована конвенція максимально дотримується попередніх завдань ідентифікаторів. Це
робиться для того, щоб полегшити повторне використання існуючої документації та
комп'ютерних програм. Це означає, що:
• Нові змінні приймають нові ідентифікатори, які ніколи раніше не використовувалися.
• Ідентифікатори видалених змінних більше не використовується для інших змінних.
• Змінні, які залишається незмінними, залишаються з тими ж ідентифікаторами, що і раніше.
Тому пропонована нумерація змінних не обов'язково корелює; є номери, які не використовуються
більше для ідентифікації змінної.
Роз’яснення кодів у колонці “ФОРМАТ”:
CHA X

Рядок буквено-цифрових символів X
наприклад: CHAR 4 означає, що ми можемо мати рядки до 4-х символів

INT X

Цілі значення (X = число позицій)
наприклад: INT 1 означає, що ми можемо мати цифри від 0 до 9

INT 4 означає, що ми можемо мати числа від 0 до 9999
DEC X.Y

Десяткові значення (X = кількість позицій для цілої
частини; Y = кількість позицій для дробової частини)

Плюс 2 для знака і десяткового дробу.
наприклад: DEC 7.2 означає, що ми можемо мати номера в діапазоні від 0,0 до 99999.99
Примітка: Євростат передбачає, що формат символів (СНА) використовується для
всіх змінних, що містять «модальності», тобто списки кодів, особливо ті,
які містять коди з ведучим нулем. Цей формат СНА відповідає $n.
Формату SAS.
1.4.
Запропонований формат
Ми пропонуємо уніфікувати формат файлу для передачі мікро-даних HBS в Євростат.
Формат файлу: може бути використаний формат SAS або TSV
Назви файлів:“hh_basic.sas7bdat” або “hh_basic.tsv” для основних змінних на рівні
домогосподарства
“hm_basic.sas7bdat” або “hm_basic.tsv” для основних змінних на рівні члена домогосподарства
“derived.sas7bdat” або “derived.tsv” для похідних змінних.
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Формат вмісту файлу:
Колонки повинні містити змінні (одна змінна на колонку) і один ряд повинен
відноситись до одного домогосподарства.
У разі текстових файлів, перший рядок файлу буде містити імена змінних, другий
рядок буде містити 000000 для числових змінних і "СИМВОЛ/ CHARACTER " для
інших.
Оскільки SAS не допускає точок в межах ідентифікаторів, точки / нижні
підкреслення будуть видалені з назв змінних, запропонованих в цьому списку,
при імпорті в Євростат HBS ІТ-систему (наприклад, змінна HH09.9 буде
ідентифікована як HH099 в SAS).
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1.5.
Стандартна номенклатура і специфікації
Євростат пропонує використовувати найновіші версії стандартних номенклатур і класифікацій,
коли це може бути застосовано. У наступній таблиці представлені найбільш важливі
номенклатури та класифікації для HBS:

КЛАСИФІКАЦІЯ
COICOP 5-DIGIT 2013
NUTS 2010 (1- & 2-digit level )
ISCED-2011
ISCO08

Концепція ділиться на наступні
класифікації
Споживчі витрати домогосподарств
Територіальні одиниці і регіони
Освітній рівень
Вид діяльності

ISO 3166
NACE rev 2

Коди назв країн
Економічний сектор працевлаштування

Детальна інформація про цю номенклатуру може бути знайдена в RAMON, сервер
класифікації Євростату по URL:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC&StrLanguageКод=EN
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2. Формат передачі агрегованих таблиць (табличні дані)
Структура пропонованих зведених таблиць дуже схожа на поточний домен HBS в EuroBase,
статистичної довідкової бази даних Євростату.
4.1.
Список агрегованих таблиць (табличні дані)
Запропоновані таблиці перераховані нижче. Євростат очікує, що табличні дані HBS будуть
зважені. Файл Excel з усіма таблицями доступний в окремому файлі. Клітинки, які повинні бути
заповнені, виділені затіненням фону.
4.1.1. Загальні дані
Загальні дані
Країна
Дата підготовки даних (для контролю версії)
Звітний/референтний період
Період проведення обстеження

01/01/2015

31/12/2015

Чисельність населення (кількість домогосподарств)
Конверсійний фактор EUR/NAC:
Конверсійний фактор EUR/PPS:
Коефіцієнт перерахунку "значення базисного року" / "значення
року обстеження"

4.1.2. Споживчі витрати приватних домогосподарств
T111
Код
DMOM
DMOE

Середні споживчі витрати / домогосподарства і дорослу особу
еквів. (EUR,NAC,PPS)
Ярлик
NAC
EUR
Середні споживчі витрати / домогосподарство
Середні споживчі витрати / на дорослу особу
еквів.

PPS

NAC = національна валюта
EUR = Євро
PPS = стандартна купівельна спроможність
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до опису змінної HB06.2.
T121
Код
CP01
CP011
CP0111
CP01111

Середні споживчі витрати за детальною класиф. COICOP рів. 4 (у PPS)
Ярлик
PPS
Продукти харчування та безалкогольні напої
Продукти харчування
Хліб і крупи
Рис

Для отримання більш детальної інформації щодо COICOP-HBS розбивки, будь ласка, зверніться
до змінних HE00 - HE12_7_1
T123
Код
CP01
CP011
CP0111
CP01111
Page 31 of 67

Середні споживчі витрати домогосподарства з витратами більше 0 за
детальною класиф. COICOP рів. 4 (у PPS)
Ярлик
MEAN_SUP0
PERC_SUP0
Продукти харчування та безалкогольні напої
Продукти харчування
Хліб і крупи
Рис
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MEAN_SUP0 = середні споживчі витрати домогосподарства з витратами > 0 PERC_SUP0 = відсоток
домогосподарств зі споживчими витратами > 0
T131
Код
POP
MW_IS
NMW_IS

Середні споживчі витрати за соціально-економічним статусом
референтної особи (у PPS)
Ярлик
DMOM
Загальна сукупність
Робітники фізичної праці у промисловості і сфері
послуг
Робітники розумової праці у промисловості і сфері
послуг

NSAL
UNE
RET

Працевлаштовані особи, крім найманих працівників
Безробітні
На пенсії

INAC_OTH

Неактивне населення - інше

DMOE

Для отримання більш детальної інформації щодо розбивки за соціально-економічним статусом,
див. опис HC24.
T132
Код
TOTAL
0
1
2
GE_3

Середні споживчі витрати за кількістю активних осіб (у PPS)
Ярлик
DMOM
Загальна сукупність
Домогосподарства з нульовим показником активних
осіб
Домогосподарства з однією активною особою
Домогосподарства з двома активними особами
Домогосподарства з трьома або більше активними
особами

DMOE

Для отримання більш детальної інформації щодо розбивки за кількістю активних осіб, див. опис
HD20.
T133
Код
TOTAL
QUINTILE1
QUINTILE2
QUINTILE3
QUINTILE4
QUINTILE5

Середні споживчі витрати за квинтилями доходу (у PPS)
Ярлик
DMOM
Загальна сукупність
Перша квінтіль (найнижчий рівень доходу)
Друга квінтіль
Третя квінтіль
Четверта квінтіль
П’ята квінтіль (найвищий рівень доходів)

DMOE

Для отримання більш детальної інформації щодо щодо розбивки за доходами, див. опис змінної
HH09.9.
T134
Код
TOTAL
A1
A1_DCH
A2
A2_DCH
A_GE3
A_GE3_DCH

Середні споживчі витрати за типом домогосподарства (у PPS)
Ярлик
DMOM
Загальна сукупність
Одноосібне домогосподарство
Одинак (батько/матір) з дітьми
2 дорослих
2 дорослих з дітьми
3 і більше дорослих
3 і більше дорослих з дітьми

DMOE

Для отримання більш детальної інформації щодо розбивки за типом домогосподарства, див. опис
HB07.4.
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T135
Код
TOTAL

Середні споживчі витрати за віком референтної особи (у PPS)
Ярлик
DMOM
Загальна сукупність
До 30 років

Y_LT30
Y30-44
Y45-59
Y_GE60

DMOE

30 - 44 роки
45 - 59 роки
60 і більше років

Для отримання більш детальної інформації щодо розбивки за віком референтної особи, див. опис
HC04.
T136
Код
TOTAL
DEG1

Середні споживчі витрати за рівнем урбанізації (у PPS)
Ярлик
DMOM
Загальна сукупність
Густонаселена територія (принаймні 500 жителів /
км2)
Середньонаселена територія (100 - 499 жителів
/ км2)
Малонаселена територія (менше 100 жителів / км2)

DEG2
DEG3

DMOE

Для отримання більш детальної інформації щодо розбивки за рівнем урбанізації, див. опис HA09.
T137
Код
TOTAL
PRIMARY
SECONDARY

Середні споживчі витрати за основним джерелом доходу
домогосподарства (у PPS)
Ярлик
DMOM
Загальна сукупність
Основний дохід
Вторинний дохід

DMOE

Для отримання більш детальної інформації щодо розбивки за основним джерелом доходу , див.
опис HI12.
4.1.3. Структура середніх споживчих витрат
T211

Загальна структура споживчих витрат за детальною класифікацією COICOP рів. 4
(/ тис. / миля / ‰ )

Код
CP01
CP011
CP0111
CP01111
...

Ярлик
Продукти харчування та безалкогольні напої
Продукти харчування
Хліб і крупи
Рис
...

T221
Код
CP01
CP011
CP0111
…
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На тисячу

...

Структура споживчих витрат за соціально-економічним статусом
референтної особи (COICOP рів. 3) (/ тис. / миля / ‰ )
Ярлик
NSAL
RET
MW_IS
NMW_IS
UNE
Продукти харчування та
Продукти харчування
Хліб і крупи
…

INAC_OTH

HBS2015transmissionDOC_V2

T222
Код
CP01
CP011
CP0111
…

Структура споживчих витрат за кількістю активних осіб (COICOP рів. 3)
(/ тис. / миля / ‰ )
Ярлик
0
1
2
GE3
Продукти харчування та безалкогольні
Продукти харчування
Хліб і крупи
…

T223
Код
CP01
CP011
CP0111
CP0112

Структура споживчих витрат за квінтилями доходу (COICOP рів. 3)
(/ тис. / миля / ‰ )
Ярлик
КВІНТІЛЬ1
КВІНТІЛЬ2
КВІНТІЛЬ3
КВІНТІЛЬ4
Продукти харчування та
Продукти харчування
Хліб і крупи
М’ясо

T224
Код
CP01
CP011
CP0111
CP0112

Структура споживчих витрат за типом домогосподарства (COICOP рів. 3)
(/ тис. / миля / ‰ )
Ярлик
A1
A1_DCH A2
A2_DCH A_GE3
A_GE3_DCH
Продукти харчування та
Продукти харчування
Хліб і крупи
М’ясо

T225
Код
CP01
CP011
CP0111
CP0112

Структура споживчих витрат за віком референтної особи (COICOP рів. 3) (/
тис. / миля / ‰ )
Y_LT30 Y30-44
Y45-59
Y_GE60
Ярлик
Продукти харчування та
Продукти харчування
Хліб і крупи
М’ясо

T226
Код
CP01
CP011
CP0111
CP0112
…

Структура споживчих витрат за рівнем урбанізації (COICOP рів. 3)
(/ тис. / миля / ‰ )
Ярлик
DEG1
DEG2
Продукти харчування та безалкогольні напої
Продукти харчування
Хліб і крупи
М’ясо
…

T227
Код
CP01
CP011
CP0111
CP0112
…

Структура споживчих витрат за основним джерелом доходу (COICOP рів. 3)
(/ тис. / миля / ‰ )
Ярлик
ОСНОВНИЙ
ВТОРИННИЙ
Продукти харчування та безалкогольні напої
Продукти харчування
Хліб і крупи
М’ясо
…
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Характеристики домогосподарств
REPART = Розподіл домогосподарств (%)
TAILAB = Кількість домогосподарств у вибірці
TAILMO = Середній рівень домогосподарства (кількість членів домогосподарства)
EQUIMO = Середня кількість дорослих еквів.
Для більш детальної інформації щодо статистики TAILMO і EQUIMO, див. опис HB05 і HB06.2.
T311

Характеристики домогосподарства за соціально-економічним статусом
референтної особи

Код
POP
MW_IS

Ярлик
Загальна сукупність
Робітники фізичної праці у промисловості і
сфері послуг

NMW_IS

Робітники розумової праці у промисловості
і сфері послуг

NSAL

Працевлаштовані особи, крім найманих
працівників

UNE
RET
INAC_OTH

Безробітні
На пенсії

UNK

Не відомо

T312
Код
TOTAL
0
1
2

Характеристики домогосподарства за кількістю активних осіб
Ярлик
REPART TAILAB
TAILMO
Загальна сукупність
Домогосподарства з нульовим показником
Домогосподарства з однією активною
Домогосподарства з двома активними
Домогосподарства з трьома або більше
активними особами
Не відомо

GE3
UNK
T313
Код
TOTAL
A1
A1_DCH
A2
A2_DCH
A_GE3
A_GE3_DCH
UNK
T314
Код
TOTAL

Y_LT30
Y30-44
Y45-59
Y_GE60
UNK
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REPART

TAILAB

TAILMO

EQUIMO

Неактивне населення - інше

EQUIMO

Характеристики домогосподарства за типом домогосподарства
Ярлик
REPART TAILAB
TAILMO
Загальна сукупність
Одноосібне домогосподарство
Батько/матір з дітьми
2 дорослих
2 дорослих з дітьми
3 і більше дорослих
3 і більше дорослих з дітьми

EQUIMO

Не відомо
Характеристики домогосподарства за віком референтної особи
Ярлик
REPART
TAILAB
TAILMO
Загальна сукупність
До 30 років
30 - 44 роки
45 - 59 роки
60 і більше років
Не відомо

EQUIMO
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T315
Код
TOTAL
DEG1
DEG2
DEG3
UNK

Характеристики домогосподарства за рівнем урбанізації
Ярлик
REPART TAILAB
Загальна сукупність
Густонаселена територія (принаймні 500
жителів / км2)

TAILMO

EQUIMO

Середньонаселена територія (100 499 жителів / км2)
Малонаселена територія (менше 100
жителів / км2)
Не відомо

T316
Код
TOTAL
PRIMARY
SECONDARY
UNK

Характеристики домогосподарства за основним джерелом доходу
Ярлик
REPART TAILAB
TAILMO
Загальна сукупність
Основний дохід
Вторинний дохід
Не відомо

EQUIMO

4.2.
Запропонований формат
Ми пропонуємо уніфікувати формат файлу для передачі агрегованих таблиць HBS в Євростат.
Формат файлу:
Один з цих двох форматів файлів може бути використаний
– Excel файл (єдиний файл Excel з одним листом / таблицю)
– TSV текстовий файл (один файл / таблицю даних)
Назви файлів:

“HBS2015-country.xls” (e.g. HBS2015-LU.xls) або
“HBS2015-table Код-country_tsv.txt” (наприклад HBS2015-T111-LU_tsv.txt)

4.3.
Кількості, які споживає домогосподарство
Середній показник споживання продуктів еквів. дорослою особою
T122A

Середній показник споживання на дорослу особу за детальною
класифікацією COICOP рівень *

Код
CP0111
CP01111

Ярлик
Хліб і крупи
Рис

Кількість

Одиниця
вимірювання**

* Та сама класифікація COICOP 5-значна розбивка як для змінних HQ01_1_1 ->
HQ02_1_3_4
** Будь-ласка, вкажіть одиниці вимірювання (кг, літр або одиниця), що використовуються для
реєстрації кількості продуктів харчування і напоїв
4.4.
Формат файлу і назва
Формат файлу:
Один з цих двох форматів файлів може бути використаний
– Excel файл (єдиний файл Excel з одним листом / таблицю)
– TSV текстовий файл (один файл / таблицю даних)
Назви файлів: “HBS2015fq-country.xls” (e.g. HBS2015fq-LU.xls) або
“HBS2015fq-table Код-country_tsv.txt” (париклад, HBS2015fq-T111-LU_tsv.txt)
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3. Процедура передачі даних
У червні 2005 року, директори та керівники групи прийняли принцип єдиної точки входу (SEP)
для даних, переданих в Євростат. У травні 2006 року Комітет Статистичної Програми (SPC)
схвалив стратегію SEP. На засіданні 12 лютого 2008 року Радою Директорів Євростату було
прийнято рішення, що eDAMIS є обов'язковим для передачі всіх регулярних наборів даних
станом на 1 липня 2008 року. Будь-яке виключення повинне бути затверджено відповідним
Директором.
Це рішення було упроваджено в системі eDAMIS (система адміністрування і управління
інформацією електронних файлів даних), яка являє собою інтегроване середовище інструментів
передачі даних, що надаються Unit B5. eDAMIS встановлюється у всіх національних
статистичних інститутах (країни ЄС + основні країни-партнери), а також в ряді інших організацій
(міністерствах, відомствах, центральних банках...). Відправники даних, які не мають у своєму
розпорядженні установку eDAMIS може підключитися до веб-порталу eDAMIS в Інтернеті і
завантажувати свої дані за допомогою єдиної точки входу.
eDAMIS може передавати файли даних у будь-якому форматі (стандартні формати GESMES і
SDMX) і забезпечує безпечну передачу конфіденційних даних. В якості альтернативи листам
Excel, доступні Web Форми eDAMIS.
eDAMIS надає послуги з управління: реєстр наборів даних, звіти про трафік, зв'язки між наборами
даних і національними організаціями, автоматичні нагадування, експедиторські функції,
конфіденційність даних і т.д.
Веб-портал EDAMIS:
https://webgate.ec.europa.eu/edamis/login/index.cfm?TargetUrl=disp_login
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6. Документація
Євростат рекомендує надсилати наступну інформацію в окремому файлі:
• метод, який використовується для оцінки середнього споживання продуктів харчування на душу
дорослої особи (еквів.),
• список COICOP 5-значних назв/рубрик, де харчові продукти, які використовуються в
національному обстеженні, відрізняються від переліку харчових продуктів, у тому числі
відмінності з рекомендованим переліком продуктів.
• коли країни передають файли мікроданих вони також мають відправити додаткові важливі
метадані Євростату, як описано нижче. Країни, як і раніше, зобов'язані направляти Євростату
повний формальний звіт з якості на більш пізньому етапі.
6.1.Таблиця 1: Загальна інформація
Назва обстеження
Базисні роки
Частота

Назва обстеження бюджетів домашніх господарств, яка використовуються на
національному рівні
Базисний рік зібраних країнами даних HBS. У разі, якщо дані HBS відносяться до
кількох років, повинні бути повідомлені усі базисні роки
Частота, проведення обстеження HBS (на національному рівні): безперервно, щорічно,
кожні п'ять років або інше

Досягнутий розмір Загальна кількість домогосподарств, які були успішно обстежені (інтерв'ю +
вибірки
щоденники)
Для країн євро зони застосовується ставка 1. В іншому випадку, дані HBS про доходи
EUR/NAC
та витрати збираються в NAC і повинен бути конвертовані в євро для поширення на
конверсійний фактор
рівні Євростату шляхом застосування коефіцієнта перерахунку
NAC/PPS
Оскільки більшість груп витрат обстеження HBS відображені у PPS, коефіцієнт
конверсійний фактор конвертації NAC / PPS, до даних витрат повинні бути застосовані

6.2.Таблиця 2: Основні характеристики вибірки
Основна
одиниця
вибірки

Імовірнісн
а вибірка
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Обстеження бюджетів домогосподарств збирає інформацію про домогосподарства і
осіб. У багатьох країнах безпосередньо домогосподарство є основною одиницею
вибірки (ultimate sampling unit - USU), але, з іншого боку, в деяких інших країнах
домогосподарства "побудовані" тільки навколо вибраних адрес, житла або осіб.
Останнє включає в себе перерахування усіх домогосподарств, які займають адресу або
житлове приміщення, або які мають щонайменше одну обрану особу. Отже, основною
одиницею вибірки є адреса, житло або особа.
Будь яка вибірка обстеження HBS повинна відповідати основній вимозі імовірнісної
вибірки по дизайну. Під імовірнісною вибіркою мають на увазі схему вибірки, в якій
кожній одиниці в досліджуваній сукупності присвоюється відома, ненульова
імовірність відбору до вибірки.
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Кількість
етапів вибірки

Більшість планів вибірки обстеження HBS передбачають відбір одиниць вибірки у
кілька етапів. Звичайною практикою є двоступеневий відбір. Спочатку вибираються
одиниці географічних зон, як правило, з імовірністю, пропорційною розміру. Другий
етап складається з простого випадкового відбору, в межах кожної зони вибірки,
домогосподарств або адрес для включення в дослідження. З іншого боку, деякі країни
формують свій дизайн вибірки HBS з використанням одноступеневої схеми вибірки за
участю прямого відбору адрес або домогосподарств. І, нарешті, не імовірнісні схеми
(квоти) також використовувалися в ході попередніх обстежень HBS.

Критерії
стратифікації

Більшість країн стратифікує вибірку за певними критеріями, сподіваючись таким
чином зробити її більш точною. Критерії загальної стратифікації: регіон, соціальноекономічний статус референтної особи, розмір або тип домогосподарства

Передискретиза
ція спеціальних
доменів

У більшості випадків уся сукупність/населення вибирається рівномірно і вибірка
розподіляється пропорційно по різним областям і групам населення в країні. Тим не
менш, деякі групи населення, що представляють особливий інтерес можуть виявитися
більш дискретизованими /з більшою частотою

Вибіркова
сукупність
обстеження:
основні
виключення

Усі обстеження бюджетів домогосподарств обмежені населенням, яке проживає у
приватних будинках. Колективні або інституційні домогосподарства (будинки для
людей похилого віку, лікарні, готелі, пансіонати, в'язниці...) виключені, так як і особи
без постійного місця проживання. Що стосується географічного охоплення, більшість
обстежень HBS охоплюють усе населення, яке проживає у приватних будинках на
території країни. Проте, з причин вартості і доступності, деякі віддалені райони з дуже
невеликою кількістю населення, можуть бути виключені. Іноді деякі важливіші групи
також були виключені.

Інструментарій
для
формування
вибірки

Можливість
заміни

В принципі, є три основних джерела для формування вибірки:
Реєстри: реєстри надають актуалізовані списки домогосподарств або окремих осіб, з
багатьма відповідними характеристиками, корисними для стратифікації і ефективного
формування вибірки.
Застосування територіальних рамок: інший спосіб для відбору одиниць вибірки –
отримати зразок одиниць з відповідного джерела, такого як перепису населення або
еталонної вибірки областей. У обраних районах списки адрес, домогосподарств або осіб
можуть бути отримані або оновлені з інших джерел для того, щоб завершити процес
формування вибірки.
Використання існуючої більшої вибірки: якщо велика вибірка отримує відповідну
допоміжну інформацію, то ця інформація може бути використана для підвищення якості
вибірки (стратифікації, обробки невідповідей шляхом зважування...). З іншого боку,
використання домогосподарств, які вже були включені до інших обстежень збільшує
навантаження на респондентів. Це також може призвести до зменшення
репрезентативності вибірки, оскільки, звичайно, важко включити домогосподарства, які
вже відмовилися співпрацювати під час проведення попередніх досліджень.

У зв’язку з високими показниками невідповідей, в Обстеження бюджетів
домогосподарств існує практика заміни нереспондентів вибірки, які були початково
вибрані. Заміни, як правило, проводяться після підбору респондента максимально
відповідного за характеристиками нереспондента.

6.3.Таблиця 3: Розмір вибірки і помилки невідповідей
«Грубий» розмір
вибірки
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Під "грубою" вибіркою розуміється вибірка, яка переважно сформована з
інструментарію для формування вибірки. Як правило, «груба» вибірка
містить як прийнятні одиниці, так і одиниці, які не можуть бути частиною
обстеження (неіснуючі, пусті помешкання...). На даному етапі одиницями
вибірки можуть бути домогосподарства, помешкання, адреси або особи

HBS2015transmissionDOC_V2

Кількість прийнятних
одиниць
Кількість одиниць, з
якими було успішно
встановлено зв’язок– ДО
ЗАМІНИ
Кількість одиниць, з
якими було успішно
встановлено зв’язок–
ПІСЛЯ ЗАМІНИ
Кількість
домогосподарств, які
співпрацювали –
ДО ЗАМІНИ
Кількість
домогосподарств, які
співпрацювали –
ПІСЛЯ ЗАМІНИ

Відноситься до загальної кількості початково обраних одиниць вибірки мінус
ті, які не можуть бути частиною обстеження (неіснуючі, пусті помешкання...).

Загальна кількість прийнятних одиниць вибірки, з які було успішно
встановлено контакт

Це загальна кількість домогосподарств, які успішно співпрацювали з у ході
обстеження, як під час інтерв'ю так і під час заповнення щоденників/форм.
Практика заміни домогосподарств-нереспондентів ускладнює картину щодо
відсотку/показника відповідей. Просто обчислюючи відсоток/показник
відповідей як коефіцієнт кількості домогосподарств, які дали відповіді, до
числа домогосподарств, яких було сконтактовано, забезпечить завищені
показники при наявності заміщення.

6.4.Таблиця 4: Зважування
Розрахунок системи ваг
домогосподарства
Коригування ваг
невідповідей на рівні
домогосподарств
Коригування ваг до
зовнішніх джерел
даних (калібрування)

Система ваг домогосподарства забезпечує неупереджені значення сумарних
значень, розрахованих з «грубої» вибірки. Вони, як правило, розраховані для
кожної одиниці вибірки у вигляді зворотної величини ймовірності вибору
одиниці.
Опис будь-яких коригувань ваг для нейтралізації/коригування невідповідей
на побутовому рівні
Опис будь-яких коригувань ваг до зовнішніх джерел даних. У більшості
випадків методика калібрування забезпечує більшу точність, тому, широко
використовується для покращення якості даних обстеження

Будь-яке інше коригування Наприклад, обробка або кодування зверху -вниз розподілу ваг таким чином,
щоб корегувати відхилення
ваг

6.5.Таблиця 5: Передбачувані стандартні помилки, довірчі інтервали і ефекти дизайну
вибірки
Показник

Найменування цільового показника HBS, щодо якого необхідне уточнення, принаймні,
передбачувані помилки вибірки повинні бути надані щодо середнього загального
обсягу споживчих витрат домогосподарств, а також щодо наступних розрізів:
однозначні категорії COICOP; вік референтної особи домогосподарства: 30 років, 3044, 45-59 і 60+ років; тип сім'ї: одноосібне домогосподарство, двоє дорослих, троє
дорослих або більше, один з батьків з дітьми на утриманні, двоє дорослих з
малолітніми дітьми, троє або більше дорослих з дітьми на утриманні; соціальноекономічне становище референтної особи домогосподарства: працівник фізичної праці
у промисловості і сфері послуг, працівник розумової праці у промисловості і сфері
послуг, самозайнята особа / приватний підприємець, безробітна особа або інша
неактивна особа...

Отриманий
розмір вибірки
Розрахункове
значення

Отриманий розмір вибірки (в кількості домогосподарств) для показника
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Розрахована вартість (зважена) показника
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Розрахований
коефіцієнт
варіації (%)
95% Довірчий
інтервал нижня межа
95% Довірчий
інтервал верхня межа
Розрахований
ефект дизайну
вибірки (Deff)

Розрахований коефіцієнт варіації (%) показника

Нижня і верхня межі довірчого інтервалу на рівні 95% показника

За визначенням, ефект дизайну вибірки (Deff) являє собою пропорцію розбіжностей
фактичної схеми вибірки до пропорції, яка б була отримана при простій випадковій
вибірці

Наступна таблиця є більш детальною версією таблиці 5. Не потрібно відправити обидві версії.
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6.6. Таблиця 5.1. Розрахована стандартна помилка, CIs і DEFF

Показник

Отриманий
Розрахований
розмір
Розрахунк коефіцієнт варіації
вибірки
(%)
ове
значення

Середній показник загальних
споживчих витрат з розбивкою
на:
2-значна класиф. COICOP
HE00
HE01
HE02
HE03
HE04
HE05
HE06
HE07
HE08
HE09
HE10
HE11
HE12
Вік референтної особи
домогосподарства
до 30
30-44
45-59
60+ років
Тип домогосподарства
одноосібне домогосподарство
дві особи
три і більше дорослих осіб
батько/матір з дітьми
двоє дорослих з дітьми
>= 3 дорослих з дітьми
Соціально-економічне становище референтної особи
Робітники фізичної праці у
промисловості і сфері послуг
Робітники розумової праці у
промисловості і сфері послуг
Працевлаштовані особи,
крім найманих
працівників
Безробітні
На пенсії
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Довірчий інтервал
95%

Довірчий інтервал Розраховани
95%
й

нижня межа

верхня межа

ефект
дизайну
вибірки
(Deff)
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6.7.Таблиця 6: домогосподарство, члени домогосподарства і голова домогосподарства
Житло
(Y/N)
Витрати
(Y/N)
Домогоспода
рство
Дохід
(Y/N)
Емоційні сімейні зв’язки
(Y/N)
Інше (вказати)
Зазвичай проживає, має зв’язки з іншими членами
(Y/N)
Зазвичай проживає, не має зав’язків з іншими членами
(Y/N)
Квартирант, орендар, постоялець
(Y/N)
Відвідувач
(Y/N)
Члени
Домашня прислуга ,яка проживає з сім’єю, au pair
(Y/N)
домогосподар
Мешканець, відсутній на короткий строк
(Y/N)
ства
Діти в домогосподарстві, на навчанні далеко від дому
(Y/N)
Довготривала відсутність, сімейні зв’язки: робота далеко
(Y/N)
від дому
Тимчасова відсутність, сімейні зв’язки: у лікарні, будинку
(Y/N)
престарілих або іншій інституції
У кожному домогосподарстві необхідно визначити голову - конкретну людину, чиї
особисті характеристики можуть бути використані в класифікації і аналізі інформації
Голова
про домогосподарство. Соціальна група, рід занять і статус зайнятості, доходи, стать і
домогосп
вік ... голови домогосподарства часто використовуються для класифікації вибіркових
одарства
домогосподарств для представлення результатів і зважування класифікацій, що
(вказати)
використовуються при виведенні оцінок обстеження.
Звичайною практикою є розгляд в якості голови особу, визначену самим
домогосподарством. Можуть бути використані більш об'єктивні і конкретні критерії,
наприклад, особа, яка приносить найбільший внесок до доходу домогосподарства,
особа, яка володіє або орендує житло або найстаріший активний чоловік.

6.8.Таблиця 7: Метод споживчих витрат
Фактичне
кінцеве
споживання
Кінцеві споживчі
витрати
Метод споживчих
витрат

Грошові споживчі
витрати
Інше (вкажіть)
Метод споживчих
витрат: основні
виключення
Звітний період по
витратам

Граничні випадки:
реєстрація і
оцінка

Товари або послуги
для власного
кінцевого
споживання
Лізинг і
розстрочка
Витрати на здоров’я
і освіту
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(Y/N)

(Y/N)
(Y/N)
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Оцінка
імпутованої
ренти:
сукупність/н
аселення

Оцінка
умовно
обчисленої
ренти: метод

Домовласники:
Основне житло

(Y/N)

Домовласники:
Вторинне житло

(Y/N)

Власник/орендар:
за зниженою
вартістю або без
орендної плати
Самооцінювання

(Y/N)

Стратифікація

(Y/N)

Логарифметична
регресія
Модель Хекмана

(Y/N)
(Y/N)

Інше (вказати)
Список змінних,
використовуваних
в моделі:
Оренда житла
безкоштовна або за
зниженою вартістю

Витрати на оплату
праці в натуральній
формі: які
вигоди оцінюються

(Y/N)

Приватне
використання
корпоративного
автомобіля
Газ, електрика або
вода
Телефон

(Y/N)

(Y/N)

(Y/N)
(Y/N)

Інше (вказати)

6.9.Таблиця 8: Збір даних
Облікова
одиниця

Щоденник
респондента

Період, протягом якого зберігається/заповнюється щоденник
респондента, називається обліковим періодом/періодом реєстрації,
його тривалість і розподіл протягом довгого часу є основним
Обліковий
чинником, що визначає структуру обстеження. Обліковий період
період
може бути "фіксованим", тобто визначеним у термінах того ж
Розподілення
календарного періоду для усіх домогосподарств у вибірці. Проте, в
облікових
більшості випадків використовується так званий «плаваючий»
періодів
обліковий період, точні терміни яких є різними для різних
протягом року
домогосподарств у вибірці. Облікові періоди розподілені у шаховому
проведення
порядку протягом періоду дослідження, щоб вирівняти вплив
обстеження
сезонних та інших тимчасових факторів на вибірку в цілому. Це
робиться шляхом поділу вибірки на підвибірки, і поширення цих
Позиції охоплені підвибірок в термінах облікового періоду рівномірно протягом
періоду обстеження.
у щоденнику
респондента
Інструмент
Облікова
одиниця

Збір основної
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З домогосподарством, яке увійшло до вибірки може бути проведено
більш ніж одне інтерв'ю протягом часу, коли воно входить до
обстеження. Загальна практика в рамках обстежень бюджетів
домогосподарств— проведення двох інтерв'ю на одне домогосподарство,
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інформації
Охоплені
позиції

які проводяться протягом облікового періоду. В основному вони
складаються з початкового інтерв'ю до облікового періоду і
завершального інтерв'ю після облікового періоду. Як правило, фонові
показники розглядаються під час першого інтерв'ю, а питання доходів
піднімається під час другого. Проте, можуть бути використані інші
інструменти для збору основної інформації, переважно, реєстри і / або
запитальники (домогосподарства/фізичні особи)

6.10.
Табл 9: Стислий огляд статистики доходів домогосподарства: порівняння
HBS і EU-SILC
HBS

EU-SILC (Статистика ЄС щодо доходів і умов
життя)

Сер.
Мін.
Макс.
Медіана
CV (%)
6.11.
Таблиця 10: Розподіл населення за віковими групами і статтю / HBS у
порівнянні з EUSILC і LFS
Вікові
групи
ВСЬОГО

Y_LT30
Y30-44
Y45-59
Y_GE60
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7.

ДОДАТКИ

7.1.1. Додаток 1
COICOP 2013 5значний

Класифікація COICOP 5- значний має 4 рівні
Рівень
1
2
3
4

Рубрика
Категорія
Група
Клас
Підклас

Приклад:
Рівень Рівень
1
Категорія
2
Група
3
Клас
4
Підклас

Знаки
2-значний
3-значний
4-значний
5-значний

Код
3
HE03.1
HE03.1.1
HE03.1.1.0

Опис
ОДЯГ І ВЗУТТЯ
Одяг
Матеріали для виготовлення одягу
Матеріали для виготовлення одягу

Змінна

Змінна_ЯРЛИК

HE01

Продукти харчування і безалкогольні напої

HE01_1

Продукти харчування

HE01_1_1
HE01_1_1_1
HE01_1_1_2
HE01_1_1_3
HE01_1_1_4
HE01_1_1_5
HE01_1_1_6
HE01_1_1_7
HE01_1_1_8
HE01_1_2
HE01_1_2_1
HE01_1_2_2
HE01_1_2_3
HE01_1_2_4
HE01_1_2_5
HE01_1_2_6
HE01_1_2_7
HE01_1_2_8
HE01_1_3
HE01_1_3_1
HE01_1_3_2
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Хліб і крупи
Рис
Борошно і інші зернові
Хліб
Інші хлібобулочні вироби
Піца і пироги
Макаронні вироби і кус кус
Пластівці для сніданку
Інші зернові продукти
М'ясо
Яловичина і телятина
Свинина
Баранина молода і козлятина
Птиця
Інші види м'яса
Їстівні тельбухи
Сушене, солоне або копчене м'ясо
Інші м'ясні продукти
Риба і морепродукти
Свіжа або охолоджена риба
Заморожена риба
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HE01_2_1_1

Свіжа або охолоджена риба
Заморожена риба
Сушена, копчена або солона риби і морепродукти
Інша консервована або перероблена риба і морепродукти
Молоко, сир і яйця
Молоко цільне, свіже
Молоко з низьким вмістом жирів, свіже
Молоко пастеризоване
Йогурт
Сири і сичужний сир
Інші молочні продукти
Яйця
Масла і жири
Вершкове масло
Маргарин та інші рослинні жири
Оливкова олія
Інші харчові масла
Інші харчові жири тваринного походження
Фрукти
Свіжі або охолоджені фрукти
Свіжозаморожені фрукти
Сушені фрукти і горіхи
Консервовані фрукти та продукти на основі фруктів
Овочі
Свіжі або охолоджені овочі, крім картоплі та інших бульбоплодів
Заморожені овочі, крім картоплі та інших бульбоплодів
Овочі сушені інші консервовані або оброблені овочі
Картопля
Чіпси
Інші бульбоплоди і продукти з бульбоплодів
Цукор_ джем_мед_ шоколад та кондитерські вироби
Цукор
Варення, джеми і мед
Шоколад
Кондитерські вироби
Їстівні льоди і морозиво
Штучні замінники цукру
Харчові продукти NEC
Соуси_ приправ
Сіль_ прянощі та кулінарні трави
Дитяче харчування
Готові страви
Інші харчові продукти NEC
Безалкогольні напої
Кава чай і какао
Кава

HE01_2_1_2

Чай

HE01_2_1_3

Какао і какао-порошок
Мінеральна вода, безалкогольні напої фруктові та овочеві соки

HE01_1_3_3
HE01_1_3_4
HE01_1_3_5
HE01_1_3_6
HE01_1_4
HE01_1_4_1
HE01_1_4_2
HE01_1_4_3
HE01_1_4_4
HE01_1_4_5
HE01_1_4_6
HE01_1_4_7
HE01_1_5
HE01_1_5_1
HE01_1_5_2
HE01_1_5_3
HE01_1_5_4
HE01_1_5_5
HE01_1_6
HE01_1_6_1
HE01_1_6_2
HE01_1_6_3
HE01_1_6_4
HE01_1_7
HE01_1_7_1
HE01_1_7_2
HE01_1_7_3
HE01_1_7_4
HE01_1_7_5
HE01_1_7_6
HE01_1_8
HE01_1_8_1
HE01_1_8_2
HE01_1_8_3
HE01_1_8_4
HE01_1_8_5
HE01_1_8_6
HE01_1_9
HE01_1_9_1
HE01_1_9_2
HE01_1_9_3
HE01_1_9_4
HE01_1_9_9
HE01_2
HE01_2_1

HE01_2_2
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Мінеральні або джерельні води
HE01_2_2_2 Безалкогольні напої
HE01_2_2_3 Фруктові та овочеві соки
HE01_2_2_1

HE02
HE02_1
HE02_1_1
HE02_1_1_1
HE02_1_1_2
HE02_1_2
HE02_1_2_1
HE02_1_2_2
HE02_1_2_3
HE02_1_2_4
HE02_1_3
HE02_1_3_1
HE02_1_3_2
HE02_1_3_3
HE02_1_3_4
HE02_2
HE02_2_0
HE02_2_0_1
HE02_2_0_2
HE02_2_0_3
HE02_3
HE02_3_0
HE02_3_0_0
HE03
HE03_1
HE03_1_1
HE03_1_1_0
HE03_1_2
HE03_1_2_1
HE03_1_2_2
HE03_1_2_3
HE03_1_3
HE03_1_3_1
HE03_1_3_2
HE03_1_4
HE03_1_4_1
HE03_1_4_2
HE03_2
HE03_2_1
HE03_2_1_1
HE03_2_1_2
HE03_2_1_3
HE03_2_2
HE03_2_2_0

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ_ ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ І НАРКОТИКИ

Алкогольні напої
Міцні напої
Міцні напої і лікери
Алкогольні і безалкогольні напої
Вино
Вино з винограду
Вино з інших фруктів
Вина кріплені
Напої на основі вина
Пиво
Світле пиво
Інші алкогольне пиво
Низькоалкогольне і безалкогольне пиво
Напої на основі пива
Тютюн
Тютюн
Цигарки
Цигарки
Інші тютюнові вироби
Наркотики
Наркотики
Наркотики
ОДГ І ВЗУТТЯ

Одяг
Матеріали для виготовлення одягу
Матеріали для виготовлення одягу
Предмети одягу
Одяг для чоловіків
Одяг для жінок
Одяг для немовлят від 0 до 2 років і дітей 3-13 років
Інші предмети одягу та аксесуари
Інші предмети одягу
Аксесуари для одягу
Чистка_ ремонт і прокат одягу
Чистка одягу
Ремонт і прокат одягу
Взуття
Черевики та інше взуття
Взуття для чоловіків
Взуття для жінок
Взуття для немовлят і дітей
Ремонт і прокат взуття
Ремонт і прокат взуття

HE04

ЖИТЛО_ВОДА_ЕЛЕКТРИКА_ГАЗ ТА ІНШІ ВИДИ ПАЛИВА

HE04_1

Фактична орендна плата за житло
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HE04_5_5_0

Фактична орендна плата, виплачуються орендарями
Фактична орендна плата, виплачуються орендарями
Інші орендна плата
Фактична орендна плата, виплачуються орендарями за вторинне житло
Гараж та інші об'єкти нерухомості, які виплачуються орендодарями
Імпутована рента за житло
Імпутована рента домовласників
Імпутована рента домовласників
Інша імпутована рента
Інша імпутована рента
Технічне обслуговування та ремонт житлового приміщення
Матеріали для технічного обслуговування і ремонту житлового приміщення
Матеріали для технічного обслуговування і ремонту житлового приміщення
Послуги з технічного обслуговування і ремонту житлового приміщення
Послуги сантехніків
Послуги електриків
Послуги з технічного обслуговування для систем опалення
Послуги малярів
Послуги столярів
Інші послуги з технічного обслуговування і ремонту житлового приміщення
Водопостачання та інші послуги, пов'язані з житлом
Постачання води
Постачання води
Збирання сміття
Збирання сміття
Збір стічних вод
Збір стічних вод
Інші послуги, пов'язані з житловим NEC
Експлуатаційні витрати у багатоквартирних будинках
Послуги із забезпечення безпеки
Інші послуги, пов'язані з житлом
Електрика газ та інші види палива
Електрика
Електрика
Газ
Природний газ і міський газ
Зріджені вуглеводні-бутан-пропан-і т.д.
Рідке паливо
Рідке паливо
Тверде паливо
Вугілля
Інші види твердого палива
Теплова енергія
Теплова енергія

HE05

УМЕБЛЮВАННЯ_ ПОБУТОВА ТЕХНІКА І ЗВИЧАЙНИЙ ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛА

HE04_1_1
HE04_1_1_0
HE04_1_2
HE04_1_2_1
HE04_1_2_2
HE04_2
HE04_2_1
HE04_2_1_0
HE04_2_2
HE04_2_2_0
HE04_3
HE04_3_1
HE04_3_1_0
HE04_3_2
HE04_3_2_1
HE04_3_2_2
HE04_3_2_3
HE04_3_2_4
HE04_3_2_5
HE04_3_2_9
HE04_4
HE04_4_1
HE04_4_1_0
HE04_4_2
HE04_4_2_0
HE04_4_3
HE04_4_3_0
HE04_4_4
HE04_4_4_1
HE04_4_4_2
HE04_4_4_9
HE04_5
HE04_5_1
HE04_5_1_0
HE04_5_2
HE04_5_2_1
HE04_5_2_2
HE04_5_3
HE04_5_3_0
HE04_5_4
HE04_5_4_1
HE04_5_4_9
HE04_5_5

Меблі і предмети інтер'єру, килими та інші покриття для підлоги
Меблі і предмети інтер'єру
HE05_1_1
HE05_1_1_1 Меблі для дому
HE05_1_1_2 Садові меблі
HE05_1
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HE05_1_1_3
HE05_1_1_9
HE05_1_2
HE05_1_2_1
HE05_1_2_2
HE05_1_2_3
HE05_1_3
HE05_1_3_0
HE05_2
HE05_2_0
HE05_2_0_1
HE05_2_0_2
HE05_2_0_3
HE05_2_0_4
HE05_2_0_9
HE05_3
HE05_3_1
HE05_3_1_1
HE05_3_1_2
HE05_3_1_3
HE05_3_1_4
HE05_3_1_5
HE05_3_1_9
HE05_3_2
HE05_3_2_1
HE05_3_2_2
HE05_3_2_3
HE05_3_2_4
HE05_3_2_9
HE05_3_3
HE05_3_3_0
HE05_4
HE05_4_0
HE05_4_0_1
HE05_4_0_2
HE05_4_0_3
HE05_4_0_4
HE05_5
HE05_5_1
HE05_5_1_1
HE05_5_1_2
HE05_5_2
HE05_5_2_1
HE05_5_2_2
HE05_5_2_3
HE05_6
HE05_6_1
HE05_6_1_1
HE05_6_1_2
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Світлове обладнання
Інші меблі і предмети інтер'єру
Килими та інші покриття для підлоги
Килими та килимові вироби
Інші покриття для підлоги
Послуги укладання ковроліну і покриттів для підлоги
Ремонт меблів, речей домашнього вжитку і покриттів для підлоги
Ремонт меблів, речей домашнього вжитку і покриттів для підлоги
Домашній текстиль
Домашній текстиль
Оздоблювальні тканини і штори
Постільна білизна
Столова білизна і рушники
Ремонт побутових текстильних виробів
Інші побутові текстильні вироби
Побутова техніка
Основні побутові прилади, електричні або неелектричні
Холодильники, холодильники-морозильники та морозильні камери
Пральні машини, машини для сушіння одягу, посудомийних машини
Апарати для приготування їжі
Кондиціонери, обігрівачі
Обладнання для прибирання
Інші великі побутові прилади
Дрібні електричні побутові прилади
Харчова техніка
Кава-машини_ чайники і аналогічні пристрої
Праски
Тостери і грилі
Інші невеликі електричні побутові прилади
Ремонт побутової техніки
Ремонт побутової техніки
Скляний посуд, столовий посуд і предмети домашнього вжитку
Скляний посуд, столовий посуд і предмети домашнього вжитку
Скляний посуд_ столовий посуд з кришталю_ керамічний і порцеляновий посуд
Столові прибори_ столові прибори та вироби зі срібла
Неелектричні посуд і прилади
Ремонт скляного посуду_ столових приборів і предметів домашнього ужитку
Інструменти і обладнання для будинку і саду
Основні інструменти та обладнання
Моторизовані основні інструменти та обладнання
Ремонт, лізинг і оренда основних інструментів та обладнання
Малі інструменти та інші аксесуари
Немоторизованих маленькі інструменти
Різні дрібні інструменти та аксесуари
Ремонт немоторизованих невеликих інструментів і різних аксесуарів
Товари та послуги для повсякденного побутового ремонту
Недовговічні товари для дому
Миючі та чистячі засоби
Інші дрібні предмети домашнього нетривалого вжитку
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HE05_6_2
HE05_6_2_1
HE05_6_2_2
HE05_6_2_3
HE05_6_2_9
HE06

Побутові послуги та послуги по господарству
Побутові послуги, які надаються персоналом на оплачуваній основі
Клінінгові послуги
Прокат меблів і речей домашнього вжитку
Інші побутові послуги та послуги по господарству
ЗДОРОВЯ

HE06_2_3_2

Медичні товари_прилади та обладнання
Фармацевтичні товари
Фармацевтичні товари
Інші лікарські препарати
Тести на вагітність і механічні протизаплідні засоби
Інші медичні вироби NEC
Терапевтичні прилади та обладнання
Окуляри для корекції зору і контактні лінзи
Слухові апарати
Ремонт лікувального обладнання та устаткування
Інші терапевтичні прилади та обладнання
Амбулаторно-клінічні послуги
Медичні послуги
Терапевтична практика
Спеціаліст-практик
Стоматологічні послуги
Стоматологічні послуги
Парамедичні послуги
Послуги медичних дослідницьких лабораторій і центрів рентгенівських технологій
Термальні ванни_виправно-гімнастична терапія швидкої допомоги і прокат
лікувального обладнання

HE06_2_3_9

Інші парамедичні послуги

HE06_3

Лікарняне забезпечення/послуги

HE06_3_0

Лікарняне забезпечення/послуги

HE06_3_0_0

Лікарняне забезпечення/послуги

HE06_1
HE06_1_1
HE06_1_1_0
HE06_1_2
HE06_1_2_1
HE06_1_2_9
HE06_1_3
HE06_1_3_1
HE06_1_3_2
HE06_1_3_3
HE06_1_3_9
HE06_2
HE06_2_1
HE06_2_1_1
HE06_2_1_2
HE06_2_2
HE06_2_2_0
HE06_2_3
HE06_2_3_1

HE07
HE07_1
HE07_1_1
HE07_1_1_1
HE07_1_1_2
HE07_1_2
HE07_1_2_0
HE07_1_3
HE07_1_3_0
HE07_1_4
HE07_1_4_0
HE07_2
HE07_2_1
HE07_2_1_1
HE07_2_1_2
HE07_2_1_3
HE07_2_2
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Транспорт

Закупівля автотранспортних засобів
Автомобілі легкові
Нові легкові автомобілі
Вживані легкові автомобілі
Мотоцикли
Мотоцикли
Велосипеди
Велосипеди
Засоби для транспортування тварин
Засоби для транспортування тварин
Експлуатація особистих транспортних засобів
Запасні частини та аксесуари для особистих транспортних засобів
Шини
Запасні частини для особистого транспортного обладнання
Аксесуари для особистих транспортних засобів
Паливно-мастильні матеріали для особистих транспортних засобів
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HE07_2_2_1

Дизель

HE07_2_2_2

Бензин

HE07_2_2_3

Інші види палива для особистого транспортних засобів
Мастильні матеріали
Технічне обслуговування та ремонт особистих транспортних засобів
Технічне обслуговування та ремонт особистих транспортних засобів
Інші послуги щодо особистих транспортних засобів
Оренда гаража для стоянки автомобілів і особистого транспортного обладнання
Платні послуги і паркомати
Уроки водіння, тести, отримання ліцензій і придатності для автомобільних перевезень
тести
Транспортні
послуги
Пасажирські перевезення залізничним транспортом
Пасажирські перевезення залізничним транспортом
Пасажирські перевезення на метро і трамваї
Пасажирські перевезення автомобільним транспортом
Пасажирські перевезення на автобусі і міжміському автобусі
Пасажирські перевезення на таксі та орендованому автомобілі з водієм
Пасажирські перевезення повітряним транспортом
Внутрішні рейси
Міжнародні рейси
Пасажирські перевезення по морю і внутрішніми водними шляхами
Пасажирські перевезення по морю
Пасажирські перевезення внутрішніми водними шляхами
Комбіновані пасажирські перевезення
Комбіновані пасажирські перевезення
Інші придбані транспортні послуги
Фунікулер_канатна дорога і підйомний транспорт
Послуги зняття і складування
Інші придбані транспортні послуги NEC

HE07_2_2_4
HE07_2_3
HE07_2_3_0
HE07_2_4
HE07_2_4_1
HE07_2_4_2
HE07_2_4_3
HE07_3
HE07_3_1
HE07_3_1_1
HE07_3_1_2
HE07_3_2
HE07_3_2_1
HE07_3_2_2
HE07_3_3
HE07_3_3_1
HE07_3_3_2
HE07_3_4
HE07_3_4_1
HE07_3_4_2
HE07_3_5
HE07_3_5_0
HE07_3_6
HE07_3_6_1
HE07_3_6_2
HE07_3_6_9
HE08
HE08_1
HE08_1_0
HE08_1_0_1
HE08_1_0_9
HE08_2
HE08_2_0
HE08_2_0_1
HE08_2_0_2
HE08_2_0_3
HE08_2_0_4
HE08_3
HE08_3_0
HE08_3_0_1
HE08_3_0_2
HE08_3_0_3
HE08_3_0_4
HE08_3_0_5
HE09
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КОМУНІКАЦІЯ

Поштові послуги
Поштові послуги
Послуги з доставки листів
Інші поштові послуги
Телефонне і телефаксне обладнання
Телефонне і телефаксне обладнання
Фіксоване телефонне обладнання
Стаціонарне телефонне обладнання
Інше телефонне і телефаксне обладнання
Ремонт телефонної або телефакс обладнання
Телефонні і факсимільні послуги
Телефонні і факсимільні послуги
Дротовий телефонний зв'язок / послуги
Бездротовий телефонний зв'язок / послуги
Послуги з надання доступу в Інтернет
Інші телекомунікаційні послуги
Інші послуги з передачі інформації
ВІДПОЧИНОК І КУЛЬТУРА
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HE09_1_1

Аудіо-візуальна інформація, фото- та переробне обладнання
Устаткування для запису прийому і відтворення звуку і зображення

HE09_1_1_1

Устаткування для запису прийому і запису звуку і зображення

HE09_1_1_2

Устаткування для прийому запису і відтворення звуку і зображення
Портативні прилади звукового відтворення і прилади нічного бачення
Інше обладнання для прийому запису і відтворення звуку і зображення
Фото- і кіноапаратура і оптичні прилади
камери
Аксесуари для фото- та кіноапаратури
Оптичні прилади
Обладнання для обробки інформації
Персональні комп'ютери
Комплектуючі для обладнання обробки інформації
Програмне забезпечення
Калькулятори та інше обладнання обробки інформації
Носії інформації
Попередньо записані носії запису
Не записані носії запису
Інші носії запису
Ремонт обладнання аудіо-візуальної інформації, фото-обладнання і обладнання для
обробки інформації
Ремонт обладнання аудіо-візуальної інформації, фото-обладнання і обладнання для
обробки інформації
Інші великі товари тривалого користування для відпочинку і культури
Основні товари тривалого користування для відпочинку на свіжому повітрі
Машини для кемпінгу_ каравани і трейлери
Літаки_надлегкі літаки_планери_дельтаплани і повітряні кулі
Човни _човнові мотори_ фітинги човнів
Коні_ поні та збруя
Основні предмети для ігор і спорту
Музичні інструменти та основні товари тривалого користування для відпочинку в
приміщеннях

HE09_1

HE09_1_1_3
HE09_1_1_9
HE09_1_2
HE09_1_2_1
HE09_1_2_2
HE09_1_2_3
HE09_1_3
HE09_1_3_1
HE09_1_3_2
HE09_1_3_3
HE09_1_3_4
HE09_1_4
HE09_1_4_1
HE09_1_4_2
HE09_1_4_9
HE09_1_5
HE09_1_5_0
HE09_2
HE09_2_1
HE09_2_1_1
HE09_2_1_2
HE09_2_1_3
HE09_2_1_4
HE09_2_1_5
HE09_2_2
HE09_2_2_1
HE09_2_2_2
HE09_2_3
HE09_2_3_0
HE09_3
HE09_3_1
HE09_3_1_1
HE09_3_1_2
HE09_3_2
HE09_3_2_1
HE09_3_2_2
HE09_3_2_3
HE09_3_3
HE09_3_3_1
HE09_3_3_2
HE09_3_4
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Музичні інструменти
Основні товари тривалого користування для відпочинку в приміщеннях
Технічне обслуговування та ремонт інших основних товарів тривалого користування
для
відпочинку
і культурита ремонт інших основних товарів тривалого користування
Технічне
обслуговування
для
культури для проведення дозвілля_ сади і домашні тварини
Іншівідпочинку
предмети і іобладнання
Ігри_ іграшки та хобі
Ігри та хобі
Іграшки та предмети для святкування
Устаткування для спорту_ кемпінгу і відпочинку на відкритому повітрі
Устаткування для спорту
Устаткування для кемпінгу і відпочинку на відкритому повітрі
Ремонт обладнання для спорту, кемпінгу і відпочинку на відкритому повітрі
Садові рослини і квіти
Вироби для саду
Рослини і квіти
Домашні тварини та супутні товари

HBS2015transmissionDOC_V2

7.1.3. Annex 3
HE09_3_4_1
HE09_3_4_2
HE09_3_5
HE09_3_5_0
HE09_4
HE09_4_1
HE09_4_1_1
HE09_4_1_2
HE09_4_2
HE09_4_2_1
HE09_4_2_2
HE09_4_2_3
HE09_4_2_4
HE09_4_2_5
HE09_4_2_9
HE09_4_3
HE09_4_3_0
HE09_5
HE09_5_1
HE09_5_1_1
HE09_5_1_2
HE09_5_1_3
HE09_5_1_4
HE09_5_2
HE09_5_2_1
HE09_5_2_2
HE09_5_3
HE09_5_3_0
HE09_5_4
HE09_5_4_1
HE09_5_4_9
HE09_6
HE09_6_0
HE09_6_0_1
HE09_6_0_2
HE10
HE10_1
HE10_1_0
HE10_1_0_1
HE10_1_0_2
HE10_2
HE10_2_0
HE10_2_0_0
HE10_3
HE10_3_0
HE10_3_0_0
HE10_4
HE10_4_0
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Купівля домашніх тварин
Продукти для домашніх тварин
Ветеринарні та інші послуги для домашніх тварин
Ветеринарні та інші послуги для домашніх тварин
Додаткові послуги та послуги в галузі культури
Послуги для відпочинку і спорту
Послуги для відпочинку і спорту - Присутність
Послуги для відпочинку і спорту - Участь
Послуги у сфері культури
Оплата за кінотеатри, театри_ концерти
Музеї бібліотеки і зоопарки
Оплата телебачення і радіо ліцензії_ підписка
Прокат обладнання та аксесуарів для культури
Фотопослуги
Інші послуги в галузі культури
Азартні ігри
Азартні ігри
Газети книги і канцелярські товари
Книги
Книги художньої літератури
Навчальні підручники
Інші науково-популярні книги
Послуги зшивки і електронних книг завантаження
Газети і періодичні видання
Газети
Журнали та періодичні видання
Різна друкована продукція
Різна друкована продукція
Канцелярське приладдя та матеріали для малювання
Паперові вироби
Інше канцелярське приладдя та матеріали для малювання
Організована туристична поїздка
Організована туристична поїздка
Організована внутрішня туристична поїздка
Організована міжнародна туристична поїздка
ОСВІТА

Дошкільна і початкова освіта
Дошкільна і початкова освіта
Дошкільна освіта
Початкова освіта
Середня освіта
Середня освіта
Середня освіта
Середня спеціальна, але не вища освіта
Середня спеціальна, але не вища освіта
Середня спеціальна, але не вища освіта
Вища освіта
Вища освіта
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HE10_4_0_0

Вища освіта

HE10_5

Освіта, яка не визначається рівнем

HE10_5_0

Освіта, яка не визначається рівнем

HE10_5_0_0

Освіта, яка не визначається рівнем

HE11

РЕСТОРАНИ І ГОТЕЛІ

HE11_1

Послуги кейтерінгу

HE11_1_1

Ресторани кафе і т.п.
Ресторани кафе і танцювальні заклади
Фаст-фуди і замовлення продуктів харчування на виніс
Їдальні
Їдальні
Послуги з розміщення
Послуги з розміщення
Готелі_ мотелі_ і аналогічні послуги з розміщення
Центри для проведення свят_ місця для кемпінгу_ молодіжні хостели і аналогічні
послуги з розміщення
Послуги інших установ з розміщення

HE11_1_1_1
HE11_1_1_2
HE11_1_2
HE11_1_2_0
HE11_2
HE11_2_0
HE11_2_0_1
HE11_2_0_2
HE11_2_0_3
HE12
HE12_1
HE12_1_1
HE12_1_1_1
HE12_1_1_2
HE12_1_1_3
HE12_1_2
HE12_1_2_1
HE12_1_2_2
HE12_1_3
HE12_1_3_1
HE12_1_3_2
HE12_2
HE12_2_0
HE12_2_0_0
HE12_3
HE12_3_1
HE12_3_1_1
HE12_3_1_2
HE12_3_1_3
HE12_3_2
HE12_3_2_1
HE12_3_2_2
HE12_3_2_3
HE12_3_2_9
HE12_4
HE12_4_0
HE12_4_0_1
HE12_4_0_2
HE12_4_0_3
HE12_4_0_4
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РІЗНІ ТОВАРИ І ПОСЛУГИ

Особиста гігієна
Для перукарень та закладів особистого догляду
Перукарні для чоловіків і дітей
Перукарні для жінок
Особисті процедури по догляду за волоссям
Електроприлади для особистої гігієни
Електроприлади для особистої гігієни
Ремонт електроприладів для особистої гігієни
Інші пристрої_ і товари для особистої гігієни
Неелектричні прилади
Засоби особистої гігієни і здоров’я_езотеричні продукти і товарів для краси
Проституція
Проституція
Проституція
Особисті речі NEC
Ювелірні вироби і годинники і наручні годинники
прикраси
Годинники всіх видів
Ремонт ювелірних виробів, годинників і наручних годинників
Інші предмети особистого користування
Товари для подорожей
Товари для дітей
Ремонт інших предметів особистого користування
Інші особисті речі NEC
Соціальний захист
Соціальний захист
Послуги по догляду за дітьми
Будинки престарілих і житло для інвалідів
Послуги для підтримки/допомоги людям у їх приватних будинках
Консультування
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HE12_5
HE12_5_2
HE12_5_2_0
HE12_5_3
HE12_5_3_1
HE12_5_3_2
HE12_5_4
HE12_5_4_1
HE12_5_4_2
HE12_5_5
HE12_5_5_0
HE12_6
HE12_6_2
HE12_6_2_1
HE12_6_2_2
HE12_7
HE12_7_0
HE12_7_0_1
HE12_7_0_2
HE12_7_0_3
HE12_7_0_4

Страхування
Страхування житла
Страхування житла
Страхування здоров'я
Відкрите страхування здоров'я
Приватне страхування здоров'я
Страхування, пов'язане з транспортом
Страхування транспортних засобів
Страхування подорожей
Інші види страхування
Інші види страхування
Фінансові послуги NEC
Інші фінансові послуги NEC
Витрати банків і поштових відділень
Збори і плати за послуги брокерів і інвестиційних консультантів
Інші послуги NEC
Інші послуги NEC
Адміністративні збори
Юридичні послуги та бухгалтерський облік
Ритуальні послуги
Інші витрати та послуги

7.1.2. Додаток 2
Кількості
VARIABLE
HQ01_1_1
HQ01_1_1_1
HQ01_1_1_2
HQ01_1_1_3
HQ01_1_1_4
HQ01_1_1_5
HQ01_1_1_6
HQ01_1_1_7
HQ01_1_1_8
HQ01_1_2
HQ01_1_2_1
HQ01_1_2_2
HQ01_1_2_3
HQ01_1_2_4
HQ01_1_2_5
HQ01_1_2_6
HQ01_1_2_7
HQ01_1_2_8
HQ01_1_3
HQ01_1_3_1
HQ01_1_3_2
HQ01_1_3_3
HQ01_1_3_4
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ЗМІННА_ЯРЛИК

Хліб і крупи
Рис
Борошно і інші зернові
Хліб
Інші хлібобулочні вироби
Піца і пироги
Макаронні вироби і кус кус
Пластівці для сніданку
Інші зернові продукти
М'ясо
Яловичина і телятина
Свинина
Баранина молода і козлятина
Птиця
Інші види м'яса
Їстівні тельбухи
Сушене, солоне або копчене м'ясо
Інші м'ясні продукти
Риба і морепродукти
Свіжа або охолоджена риба
Заморожена риба
Свіжа або охолоджена риба
Заморожена риба
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HQ01_1_3_5
HQ01_1_3_6
HQ01_1_4
HQ01_1_4_1
HQ01_1_4_2
HQ01_1_4_3
HQ01_1_4_4
HQ01_1_4_5
HQ01_1_4_6
HQ01_1_4_7
HQ01_1_5
HQ01_1_5_1
HQ01_1_5_2
HQ01_1_5_3
HQ01_1_5_4
HQ01_1_5_5
HQ01_1_6
HQ01_1_6_1
HQ01_1_6_2
HQ01_1_6_3
HQ01_1_6_4
HQ01_1_7
HQ01_1_7_1
HQ01_1_7_2
HQ01_1_7_3
HQ01_1_7_4
HQ01_1_7_5
HQ01_1_7_6
HQ01_1_8
HQ01_1_8_1
HQ01_1_8_2
HQ01_1_8_3
HQ01_1_8_4
HQ01_1_8_5
HQ01_1_8_6
HQ01_1_9
HQ01_1_9_1
HQ01_1_9_2
HQ01_1_9_3
HQ01_1_9_4
HQ01_1_9_9
HQ01_2
HQ01_2_1
HQ01_2_1_1
HQ01_2_1_2
HQ01_2_1_3
HQ01_2_2
HQ01_2_2_1
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Сушена, копчена або солона риби і морепродукти
Інша консервована або перероблена риба і морепродукти
Молоко, сир і яйця
Молоко цільне, свіже
Молоко з низьким вмістом жирів, свіже
Молоко пастеризоване
Йогурт
Сири і сичужний сир
Інші молочні продукти
Яйця
Масла і жири
Вершкове масло
Маргарин та інші рослинні жири
Оливкова олія
Інші харчові масла
Інші харчові жири тваринного походження
Фрукти
Свіжі або охолоджені фрукти
Свіжозаморожені фрукти
Сушені фрукти і горіхи
Консервовані фрукти та продукти на основі фруктів
Овочі
Свіжі або охолоджені овочі, крім картоплі та інших
бульбоплодівовочі, крім картоплі та інших бульбоплодів
Заморожені
Овочі сушені інші консервовані або оброблені овочі
Картопля
Чіпси
Інші бульбоплоди і продукти з бульбоплодів
Цукор_ джем_мед_ шоколад та кондитерські вироби
Цукор
Варення, джеми і мед
Шоколад
Кондитерські вироби
Їстівні льоди і морозиво
Штучні замінники цукру
Харчові продукти NEC
Соуси_ приправ
Сіль_ прянощі та кулінарні трави
Дитяче харчування
Готові страви
Інші харчові продукти NEC
Безалкогольні напої
Кава чай і какао
Кава
Чай
Какао і какао-порошок
Мінеральна вода, безалкогольні напої фруктові та
овочеві
сокиабо джерельні води
Мінеральні
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Безалкогольні напої
HQ01_2_2_3 Фруктові та овочеві соки
HQ01_2_2_2
HQ02_1
HQ02_1_1
HQ02_1_1_1
HQ02_1_1_2
HQ02_1_2
HQ02_1_2_1
HQ02_1_2_2
HQ02_1_2_3
HQ02_1_2_4
HQ02_1_3
HQ02_1_3_1
HQ02_1_3_2
HQ02_1_3_3
HQ02_1_3_4

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ

Міцні напої
Міцні напої і лікери
Алкогольні і безалкогольні напої
Вино
Вино з винограду
Вино з інших фруктів
Вина кріплені
Напої на основі вина
Пиво
Світле пиво
Інші алкогольне пиво
Низькоалкогольне і безалкогольне пиво
Напої на основі пива

ME0908 ISCO08
01
02
03
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
31
32
33
34
35
41
42
43
44
51
52
53
54
61
62
63
71
72
73
74

Офіцерський склад збройних сил
Сержантський склад збройних сил
Збройні сили, інші ранги
Керівники, вищі посадові особи і законодавці
Адміністративні та комерційні менеджери
Менеджери з виробництва та надання спеціалізованих послуг
Менеджери з розміщення, роздрібної торгівлі та надання інших послуг
Фахівці у сфері науки і техніки
Фахівці у галузі охорони здоров'я
Викладацький склад
Фахівці у сфері бізнесу і управління
Фахівці у сфері інформаційно-комунікаційних технологій
Клерки загального напрямку і комп’ютерні оператори
Клерки по роботі з клієнтами
Клерки з оцифровування і запису матеріалів
Інші працівники - секретарі
Працівники сфери персонального обслуговування
Працівники торгівлі
Працівники сфери персонального догляду
Соціальні працівники з забезпечення безпеки підопічних осіб
Орієнтовані на ринок кваліфіковані працівники с/г
Орієнтовані на ринок кваліфіковані працівники лісового господарства, рибальства і полювання
Фермери, рибалки, мисливці та збирачі продукції, які забезпечують своє існування
Будівельники і працівники споріднених професій, за винятком електриків
Працівники сектору металообробки, обладнання і працівники споріднених професій
Працівники ремісничих професій і поліграфічної сфери
Фахівці з налаштування і обслуговування електричної і електронної техніки
Працівники харчової, деревообробної, швейної і інших видів промисловості та інших споріднених
Оператори на заводах і механізатори
Офіцерський склад збройних сил
Сержантський склад збройних сил
Збройні сили, інші ранги
Керівники, вищі посадові особи і законодавці
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75
81
82
83
91
92
93
94
95
96
98
99

Адміністративні та комерційні менеджери
Менеджери з виробництва та надання спеціалізованих послуг
Монтажники
Водії та оператори мобільного рухомого будівельного складу
Прибиральники та помічники
Робітники сфери с/г, лісового господарства та рибальства
Робітники гірничодобувної промисловості, будівництва, обробної промисловості та транспорту
Помічники кухарів
Працівники вуличної торгівлі і сфер, пов'язаних з торгівлею та послугами
Прибиральники сміття та відходів і працівники інших низькокваліфікованих професій
Не застосовується
Не вказано
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7.1.4. Додаток 4
Міжнародна стандартна класифікація освіти
ISCED 2011
0 Дошкільна освіта
1 Початкова освіта
2 Неповна середня освіта
3 Повна середня освіта
4 Післяшкільна, але не вища
5 Неповна вища освіта
6 Вища освіта (рівень бакалавра або еквівалент)
7 Вища освіта (рівень магістра або еквівалент)
8 Вища освіта (докторський рівень або еквівалент)
9 Не вказано

Page 62 of 67

HBS2015transmissionDOC_V2

7.1.5. Додаток 5
NUTS 2010 рів. 2

NUTS КОД
BE10
BE21
BE22
BE23
BE24
BE25
BE31
BE32
BE33
BE34
BE35
BEZZ
BG31
BG32
BG33
BG34
BG41
BG42
BGZZ
CZ01
CZ02
CZ03
CZ04
CZ05
CZ06
CZ07
CZ08
CZZZ
DK01
DK02
DK03
DK04
DK05
DKZZ
DE11
DE12
DE13
DE14
DE21
DE22
DE23
DE24
DE25
DE26
DE27
DE30
DE40
DE50
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NUTS ЯРЛИК
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Prov. Antwerpen
Prov. Limburg (BE)
Prov. Oost-Vlaanderen
Prov. Vlaams-Brabant
Prov. West-Vlaanderen
Prov. Brabant Wallon
Prov. Hainaut
Prov. Liège
Prov. Luxembourg (BE)
Prov. Namur
Extra-Regio NUTS 2
Северозападен (Severozapaden)
Северен централен (Severen tsentralen)
Североизточен (Severoiztochen)
Югоизточен (Yugoiztochen)
Югозападен (Yugozapaden)
Южен централен (Yuzhen tsentralen)
Extra-Regio NUTS 2
Praha
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko
Extra-Regio NUTS 2
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Extra-Regio NUTS 2
Stuttgart
Karlsruhe
Freiburg
Tübingen
Oberbayern
Niederbayern
Oberpfalz
Oberfranken
Mittelfranken
Unterfranken
Schwaben
Berlin
Brandenburg
Bremen

КОД
КРАЇНИ
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
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DE60
DE71
DE72
DE73
DE80
DE91
DE92
DE93
DE94
DEA1
DEA2
DEA3
DEA4
DEA5
DEB1
DEB2
DEB3
DEC0
DED2
DED4
DED5
DEE0
DEF0
DEG0
DEZZ
EE00
EEZZ
IE01
IE02
IEZZ
EL11
EL12
EL13
EL14
EL21
EL22
EL23
EL24
EL25
EL30
EL41
EL42
EL43
ELZZ
ES11
ES12
ES13
ES21
ES22
ES23
ES24
ES30
ES41
ES42
ES43
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Hamburg
Darmstadt
Gießen
Kassel
Mecklenburg-Vorpommern
Braunschweig
Hannover
Lüneburg
Weser-Ems
Düsseldorf
Köln
Münster
Detmold
Arnsberg
Koblenz
Trier
Rheinhessen-Pfalz
Saarland
Dresden
Chemnitz
Leipzig
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Extra-Regio NUTS 2
Eesti
Extra-Regio NUTS 2
Border, Midland and Western
Southern and Eastern
Extra-Regio NUTS 2
Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki)
Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia)
∆υτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia)
Θεσσαλία (Thessalia)
Ήπειρος (Ipeiros)
Ιόνια Νησιά (Ionia Nisia)
∆υτική Ελλάδα (Dytiki Ellada)
Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada)
Πελοπόννησος (Peloponnisos)
Aττική (Attiki)
Βόρειο Αιγαίο (Voreio Aigaio)
Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio)
Κρήτη (Kriti)
Extra-Regio NUTS 2
Galicia
Principado de Asturias
Cantabria
País Vasco
Comunidad Foral de Navarra
La Rioja
Aragón
Comunidad de Madrid
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Extremadura

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
EE
EE
IE
IE
IE
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
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ES51
ES52
ES53
ES61
ES62
ES63
ES64
ES70
ESZZ
FR10
FR21
FR22
FR23
FR24
FR25
FR26
FR30
FR41
FR42
FR43
FR51
FR52
FR53
FR61
FR62
FR63
FR71
FR72
FR81
FR82
FR83
FR91
FR92
FR93
FR94
FRZZ
HR03
HR04
HRZZ
ITC1
ITC2
ITC3
ITC4
ITF1
ITF2
ITF3
ITF4
ITF5
ITF6
ITG1
ITG2
ITH1
ITH2
ITH3
ITH4
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Cataluña
Comunidad Valenciana
Illes Balears
Andalucía
Región de Murcia
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ciudad Autónoma de Melilla
Canarias
Extra-Regio NUTS 2
Île de France
Champagne-Ardenne
Picardie
Haute-Normandie
Centre
Basse-Normandie
Bourgogne
Nord - Pas-de-Calais
Lorraine
Alsace
Franche-Comté
Pays de la Loire
Bretagne
Poitou-Charentes
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Limousin
Rhône-Alpes
Auvergne
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Corse
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Extra-Regio NUTS 2
Jadranska Hrvatska
Kontinentalna Hrvatska
Extra-Regio NUTS 2
Piemonte
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Liguria
Lombardia
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen
Provincia Autonoma di Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
HR
HR
HR
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
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ITH5
ITI1
ITI2
ITI3
ITI4
ITZZ
CY00
CYZZ
LV00
LVZZ
LT00
LTZZ
LU00
LUZZ
HU10
HU21
HU22
HU23
HU31
HU32
HU33
HUZZ
MT00
MTZZ
NL11
NL12
NL13
NL21
NL22
NL23
NL31
NL32
NL33
NL34
NL41
NL42
NLZZ
AT11
AT12
AT13
AT21
AT22
AT31
AT32
AT33
AT34
ATZZ
PL11
PL12
PL21
PL22
PL31
PL32
PL33
PL34
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Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Extra-Regio NUTS 2
Κύπρος (Kýpros)
Extra-Regio NUTS 2
Latvija
Extra-Regio NUTS 2
Lietuva
Extra-Regio NUTS 2
Luxembourg
Extra-Regio NUTS 2
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Extra-Regio NUTS 2
Malta
Extra-Regio NUTS 2
Groningen
Friesland (NL)
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg (NL)
Extra-Regio NUTS 2
Burgenland (AT)
Niederösterreich
Wien
Kärnten
Steiermark
Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Vorarlberg
Extra-Regio NUTS 2
Łódzkie
Mazowieckie
Małopolskie
Śląskie
Lubelskie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Podlaskie

IT
IT
IT
IT
IT
IT
CY
CY
LV
LV
LT
LT
LU
LU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
MT
MT
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
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PL41
PL42
PL43
PL51
PL52
PL61
PL62
PL63
PLZZ
PT11
PT15
PT16
PT17
PT18
PT20
PT30
PTZZ
RO11
RO12
RO21
RO22
RO31
RO32
RO41
RO42
ROZZ
SI01
SI02
SIZZ
SK01
SK02
SK03
SK04
SKZZ
FI19
FI1B
FI1C
FI1D
FI20
FIZZ
SE11
SE12
SE21
SE22
SE23
SE31
SE32
SE33
SEZZ
UKC1
UKC2
UKD1
UKD3
UKD4
UKD6
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Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Lubuskie
Dolnośląskie
Opolskie
Kujawsko-Pomorskie
Warmińsko-Mazurskie
Pomorskie
Extra-Regio NUTS 2
Norte
Algarve
Centro (PT)
Lisboa
Alentejo
Região Autónoma dos Açores
Região Autónoma da Madeira
Extra-Regio NUTS 2
Nord-Vest
Centru
Nord-Est
Sud-Est
Sud - Muntenia
Bucureşti - Ilfov
Sud-Vest Oltenia
Vest
Extra-Regio NUTS 2
Vzhodna Slovenija
Zahodna Slovenija
Extra-Regio NUTS 2
Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
Extra-Regio NUTS 2
Länsi-Suomi
Helsinki-Uusimaa
Etelä-Suomi
Pohjois- ja Itä-Suomi
Åland
Extra-Regio NUTS 2
Stockholm
Östra Mellansverige
Småland med öarna
Sydsverige
Västsverige
Norra Mellansverige
Mellersta Norrland
Övre Norrland
Extra-Regio NUTS 2
Tees Valley and Durham
Northumberland and Tyne and Wear
Cumbria
Greater Manchester
Lancashire
Cheshire

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
SI
SI
SI
SK
SK
SK
SK
SK
FI
FI
FI
FI
FI
FI
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
UK
UK
UK
UK
UK
UK
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UKD7
UKE1
UKE2
UKE3
UKE4
UKF1
UKF2
UKF3
UKG1
UKG2
UKG3
UKH1
UKH2
UKH3
UKI1
UKI2
UKJ1
UKJ2
UKJ3
UKJ4
UKK1
UKK2
UKK3
UKK4
UKL1
UKL2
UKM2
UKM3
UKM5
UKM6
UKN0
UKZZ
NO00
ME00
MK00
TR00

Page 65 of 67

Merseyside
East Yorkshire and Northern Lincolnshire
North Yorkshire
South Yorkshire
West Yorkshire
Derbyshire and Nottinghamshire
Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
Lincolnshire
Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire
Shropshire and Staffordshire
West Midlands
East Anglia
Bedfordshire and Hertfordshire
Essex
Inner London
Outer London
Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire
Surrey, East and West Sussex
Hampshire and Isle of Wight
Kent
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
Dorset and Somerset
Cornwall and Isles of Scilly
Devon
West Wales and The Valleys
East Wales
Eastern Scotland
South Western Scotland
North Eastern Scotland
Highlands and Islands
Northern Ireland
Extra-Regio NUTS 2
Norway
Montenegro
Macedonia
Turkey

UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
NO
ME
MK
TR

HBS2015transmissionDOC_V2

7.1.6. Додаток 6
Книга кодів обстеження
HBS 2015
Обстеження HBS 2015
Змінна

Тип

Формат

КНИГА КОДІВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ
Ярлик

HA01

Символ

$2.

Країна

HA02

Символ

$4.

Рік / роки обстеження

HA04

Символ

$13.

Ідентифікаційний номер домогосподарства

HA06

Число

13.

Верства населення

HA07

Число

13.

Основна/первинна одиниця вибірки PSU

HA08

Символ

$4.

Регіон {CV}

HA09

Символ

$HA09_F.

Рівень густоти населення

HA10

Число

8.2

Вага вибірки

HB05

Число

2.

Розмір домогосподарства

HB051

Число

2.

Кількість осіб у віці 4 або менше років

HB052

Число

2.

Кількість осіб віком 5 – 13 років

HB053

Число

2.

Кількість осіб віком 14- 15 років

HB054

Число

2.

Загальна кількість осіб віком 16 - 24 років

HB055

Число

2.

Кількість осіб віком 16 -24 років, які є студентами

HB056

Число

2.

Кількість осіб віком 25 - 64 років

HB057

Число

2.

Кількість осіб у віці 65 років і старше

HB061

Число

5.1

Еквівалентний розмір (Шкала ОЕСР)

HB062

Число

5.1

Еквівалентний розмір (модифікована шкала ОЕСР)

HB074

Символ

$HB074_F.

Тип домогосподарства 1 (обмеження дитячого віку – 16 років)

HB075

Символ

$HB075_F.

Тип домогосподарства_2 {CV}

HB0761

Число

2.

Кількість працюючих осіб віком 16 - 64 років у домогосподарстві

HB0762

Число

2.

Кількість не працевлаштованих або економічно неактивних осіб віком
16 - 64 у домогосподарстві

HC03

Символ

$HC03_F.

Стать референтної особи

HC04

Символ

$2.

Вік референтної особи (років)

HC05

Символ

$HC05_F.

Сімейний стан референтної особи

HC051

Символ

$HC051_F.

Консенсусний союз / перебування у цивільному шлюбі референтної особи

HC23

Символ

$HC23_F.

Соціально-економічний стан референтної особи

HC24

Символ

$HC24_F.

Соціально-економічний стан референтної особи (агрегована класифікація)

HD20

Символ

$HD20_F.

Кількість економічно активних членів домогосподарства

HE00star

Число

14.

Споживчі витрати домогосподарства за класиф. COICOP 2013

HE00starA Число

14.

Негрошові споживчі витрати домогосподарства за класиф. COICOP 2013

HE00starB Число

14.

Грошові споживчі витрати домогосподарства за класиф. COICOP 2013
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HH012

Число

14.

Дохід в натуральній формі від зайнятості (зарплати у натуральній формі)

HBS 2015 wave
Змінна

Тип

КНИГА КОДІВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ

Формат

Ярлик

HH023

Число

14.

Дохід в натуральній формі від неоплачуваної діяльності

HH032

Число

14.

Імпутована рента

HH095

Число

14.

Чистий дохід у грошовій формі (сумарний грошовий дохід від усіх

податків з джерел доходу)
Чистий дохід ( сумарний дохід від усіх джерел, включаючи
негрошові компоненти - податок на прибуток)

HH099

Число

14.

HI11

Символ

$HI11_F.

Основне джерело доходу

HI12

Символ

$HI12_F.

Основне джерело доходу (первинне/ вторинне)

HJ00star

Число

14.

Споживчі витрати за кордоном

HQ01star

Число

16.1

Споживання, в кількісних показниках

MA04

Символ

$13.

Ідентифікаційний номер домогосподарства

MA05

Символ

$2.

Лінійний номер члена домогосподарства

MB01

Символ

$MB01_F.

Країна народження члена домогосподарства {CV}

MB011

Символ

$MB011_F.

Країна громадянства члена домогосподарства {CV}

MB012

Символ

$MB012_F.

Країна проживання члена домогосподарства {CV}

MB02

Символ

$MB02_F.

Стать члена домогосподарства

MB03

Символ

$2.

Вік члена домогосподарства (років)

MB04

Символ

$MB04_F.

Сімейний стан члена домогосподарства {CV}

MB042

Символ

$MB042_F.

Консенсусний союз / цивільний шлюб члена домогосподарства {CV}

MB05

Символ

$MB05_F.

Зв'язок члена домогосподарства {CV}

MC01

Символ

$MC01_F.

Рівень освіти, здобутої членом домогосподарства

MC02

Символ

$MC02_F.

Рівень освіти, який здобуває член домогосподарства {CV}

ME01

Символ

$ME01_F.

Поточна трудова діяльність члена домогосподарства

ME02

Символ

$ME02_F.

Кількість відпрацьованих годин членом домогосподарства

ME03

Символ

$ME03_F.

Тип робочого/трудового контракту члена домогосподарства

ME04

Символ

$ME04_F.

Сфера працевлаштування члена домогосподарства (NACE Rev. 2)

ME0908

Символ

$ME0908_F.

Рід зайнятості/професія члена домогосподарства (ISCO08)

ME12

Символ

$ME12_F.

Трудовий статус члена домогосподарства

ME13

Символ

$ME13_F.

Сектор діяльності члена домогосподарства

MF099

Число

14.

Загальний дохід (чистий) з усіх джерел кожного з членів домогосподарства.
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