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ОГЛЯД ВИПУСКУ 

Після пів року війни у зв'язку зі зростанням 

споживчих цін та безробіттям, доступність 

продуктів харчування в Україні знизалася на 

15 - 43%. 

У цьому звіті ми представляємо огляд Індексу 

Доступності Продовольства (ІДП) від початку 

повномасштабного військового вторгнення РФ. ІДП 

розраховується як відношення середньої заробітної 

плати до ціни кошика продуктів харчування 1. Дані про 

зміну заробітної плати обмежені, у той час як дані про 

ціни на товари доступні та регулярні. Саме тому в 

цьому випуску ми розглядаємо ІДП з точки зору 

мінливості доходу та повідомляємо про можливі 

мінімальні та максимальні зміни індексу. 

ВАРІАТИВНІСТЬ ДОХОДУ 

Ми розглядаємо чотири різні сценарії зміни доходів в 

Україні. У першому сценарії дані про доходи 

базуються на опитуванні керівників компаній, 

проведеним КШЕ1. У другому використовується 

середня зарплата, розрахована за данними, 

зібраними з українського веб-сайту пошуку роботи2.  У 

середньому ця зарплата на 40% більша, ніж за 

першим сценарієм, оскільки не включає безробіття. 

Третій сценарій коригує вищезгадані значення 

середньої зарплати відповідно до рівня безробіття, 

(спричиненого війною) оціненого в опитуванні Gradus3 

 
1 Огляд продовольчої безпеки та політики в Україні. 

Передмова і методологія. https://kse.ua/wp-

content/uploads/2022/07/Foreword-to-the-series-and-

methodology_eng.pdf 

та включає виплати соціального страхування. 

Четвертий сценарій середнього доходу додатково 

включає коефіцієнт зміни доходу через перехід людей 

на неповний робочий день або оплачувану відпустку 

із зменшеною заробітною платою. 

ІНДЕКС ДОСТУПНОСТІ ПРОДОВОЛЬСТВА 

До повномасштабного вторгнення ІДП становив 12.8. 

Тобто людина з середньою заробітною платою могла 

придбати кількість продуктових кошиків еквівалентну 

запасу на 12.8 місяців. Після 24 лютого ІДП суттєво 

знизився, оскільки зменшилися доходи та зросли ціни 

на продовольство. В залежності від місяця, ріст цін на 

продовольство склав 4-26%, порівняно до довоєнного 

рівня. Середній місячний дохід споживача знизився на 

6.0-39.1%, залежно від сценарію доходів. 

Щомісячні зміни ІДП відображають сезонність цін і 

події, пов'язані з війною. У квітні, коли вперше було 

оцінено ІДП, його зміна становила від -11.24% (2-ий 

сценарій доходу) до -49.16% (4-ий сценарій). 

Звільнення північних регіонів і стабілізація лінії 

фронту на  південному сході України сприяло 

покращенню ІДП. Однак у червні сезонні фактори 

призвели до зростання цін на овочі, що знизило 

індекс: від -25.1% до -50.9%. У липні відбулося 

покращення ІДП за рахунок надходження нового 

врожаю овочів на прилавки магазинів, що призвело до 

зниження цін на них. Станом на 9 вересня, ІДП 

повернувся до травневого рівня: -14.68% ─ за 2 

сценарієм доходу та -43.42% ─ за 4 сценарієм. 

2 Так як останні дані доступні для 30 червня, ми 

використовємо їх також і в розрахунках для серпня-вересня 

3 Міграція та соціально-політичні настрої під час 

повномасштабної війни Росії проти Україні. 

https://gradus.app/documents/295/Gradus_EU_wave_9_UA.pdf 

 ІДП Зміна ІДП 
Зміна 

цін 

 
Нижня 
межа 

Верхня 
межа 

Нижня 
межа 

Верхня 
межа 

 

21.02 12.80 12.80 0.00% 0.00% 0% 

22.04 6.51 11.36 -49.16% -11.24% +5.8% 

13.05 7.55 11.39 -41.02% -11.04% +4.4% 

27.05 7.43 11.22 -41.91% -12.33% +7% 

17.06 7.13 10.96 -44.32% -14.41% +10.6% 

01.07 6.28 9.59 -50.93% -25.09% +25.7% 

15.07 6.57 10.09 -48.70% -21.17% +19.4% 

29.07 6.78 10.52 -47.03% -17.82% +14.5% 

26.07 7.02 10.67 -45.17% -16.61% +12.9% 

09.09 7.24 10.92 -43.42% -14.68% +10.3% 

 
Примітка: вертикальна вісь відображає значення доходу 

Джерело: власні розрахунки, засновані на даних Державної 

Служби Статистики Укрaїни, опитувань Gradus та KSE, і 

даних, зібраних з українського веб-сайту пошуку роботи
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