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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ: 

 Зростання рівня продовольчої небезпеки на непідконтрольній Україні території (НПУТ): 
встановлено, що 26% (зростання з 13%1) або майже 800 000 мешканців на НПУТ Донецької та 
Луганської областей перебувають у стані високої або помірної продовольчої небезпеки, з них 
5,2% (зростання з 1,7%) або 150 000 мешканців перебувають у стані високої продовольчої 
небезпеки. 

 Зростання рівня продовольчої небезпеки на підконтрольній Україні території (ПУТ): рівень 
продовольчої небезпеки зріс до 15% на ПУТ Донецької області (з 6%2); 14% на ПУТ Луганської 
області (зростання з 10%) або майже 410 000 осіб на ПУТ знаходяться у стані продовольчої 
небезпеки. Серед них 0,9% або майже 26 000 людей перебувають у стані високої продовольчої 
небезпеки. 

 Частка населення з недостатнім та граничним рівнями споживання харчових продуктів зросла 
до 17,8% (з 7,3%) на ПУТ та 20,8% (зростання з 15,2%) серед загального населення на ПУТ. 

 Витрати на харчові продукти загалом знизилися, головним чином у зв’язку із зростанням витрат 
на комунальні послуги, що негативно вплинуло на рівень споживання харчових продуктів 
деяких уразливих груп3.  

 Застосування негативних стратегій виживання зросло до 87% на НПУТ (з 40%), водночас на ПУТ 
негативні стратегії виживання застосували 53% (зниження з 55%). 

 Спільне оцінювання стану продовольчої безпеки (ОПБ) вказує на прямий зв'язок між 
продовольчою небезпекою та безробіттям – на ПУТ рівень продовольчої небезпеки 
домогосподарств, де жодна особа не має роботи, становить 21% (у порівнянні з 8% у 
домогосподарствах, де хоча б одна особа працює). На НПУТ Луганської області 32% 
домогосподарств, де жодна особа не має роботи, перебувають у стані продовольчої небезпеки 
(у порівнянні з 20% у домогосподарствах, де хоча б одна особа працює ), при цьому на НПУТ 
Донецької області цей показник становить 45% (у порівнянні з 22%). 

 Аналіз основних індикаторів ОПБ (рівень споживання харчових продуктів, стратегії виживання 
та індекс продовольчої безпеки) показує, що найбільш уразливими групами залишаються 
домогосподарства з дітьми, які виховуються одним з батьків, літні люди (старші за 60 років) 
(більшість з яких живе самотньо), домогосподарства, де жодна особа не має роботи, а також 
домогосподарства, очолювані жінками. 
 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

Спільне оцінювання стану продовольчої безпеки (ОПБ) було проведено у рамках Структури 
оцінювання Кластера продовольчої безпеки та життєдіяльності (КПБтаЖ) за погодженням зі 
Стратегічною дорадчою групою КПБтаЖ у березні 2017 року. Планування та розробка ОПБ 
здійснювалося за ініціативи та під керівництвом Технічної робочої групи КПБтаЖ. ОПБ проведено 
за координації КПБтаЖ спільно організаціями «Дії проти голоду» (ACF), «Адвентистське Агентство 
допомоги та розвитку» (ADRA), «КАРІТАС» (CARITAS), «ДОРКАС» (DORCAS), Продовольча та 
сільськогосподарська організація ООН (ФАО), «Норвезька рада у справах біженців» (NRC), 
«Людина в біді» (PIN) та Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) (у співпраці з Київським 

                                                           
1 13% за даними БСОП на НПУТ – дані зібрано у серпні-вересні 2016 р. 
2 6% за даними МВОУ на ПУТ у 2016 р. – дані зібрано у червні-липні 2016 р.  
3 Середня частка витрат на харчові продукти серед населення на ПУТ оцінюється у 47% (зниження з 53%), на 
НПУТ – 59% (зниження з 64%). Проте 58% респондентів на ПУТ та 45% на НПУТ показали, що зниження 
витрат на продовольство та ліки пов’язане з необхідністю оплатити комунальні послуги за останні 12 
місяців. Див. розділ «Частка витрат на харчові продукти». 

http://fscluster.org/sites/default/files/documents/fslc_sag_meeting_kiev_15_march_2017_nfr_final.pdf
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міжнародним інститутом соціології / КМІС)4. Основні етапи ОПБ включали: планування та 
формування вибірки; складання опитувальника та супровідного інструментарію; попереднє 
тестування; відбір та підготовка обліковців; етап польового дослідження; контроль роботи 
інтерв’юерів; кодування та оброблення даних5. 

ОПИТУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ: 

Спільне ОПБ Кластера охоплює як підконтрольну Україні територію (ПУТ) Луганської та Донецької 
областей (778 особистих інтерв’ю домогосподарств, проведених у червні 2017 року організаціями 
ACF, ADRA, CARITAS, DORCAS, ФАО, NRC, PIN, ВПП), так і непідконтрольні райони (НПУТ) Луганської 
та Донецької областей (1 909 телефонних інтерв’ю, проведених ВПП через КМІС у травні-червні 
2017 року)6. КМІС (зі спостереженнями партнерів ОПБ) провів сім обговорень у фокус-групах (ОФГ) 
та 32 інтерв’ю з ключовими опитуваними особами (ІКО) у липні 2017 року. 

АНАЛІЗ ДАНИХ: 

Аналіз даних проведено Аналітичною технічною робочою групою ОПБ, до якої увійшли директор з 
моніторингу та оцінювання Caritas, спеціаліст з оцінювання REACH, спеціаліст з оцінювання 
уразливості ВПП, спеціаліст з управління інформацією КПБтаЖ та аналітичний експерт КМІС. 

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ: 

Це спільне ОПБ проведено з метою визначення рівнів продовольчої небезпеки за допомогою 

класифікації продовольчої безпеки на рівні домогосподарства ВПП (підхід CARI)7.  
Методологію CARI використано також під час Міжвідомчого оцінювання уразливості у 2016 році 
(ПУТ) та Багатосекторного оцінювання потреб (НПУТ), і, відповідно, їх можна порівняти з 
результатами цього оцінювання – аналогічно структура опитувальників також є зіставною8.  

У цьому звіті використано дані МВОУ (ПУТ) та БСОП (НПУТ) за 2016 рік для зіставлення результатів 

ОПБ з попередніми даними. 

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (РСХП): 

                                                           
4 Всі протоколи засідань робочої групи доступні за посиланням: http://fscluster.org/ukraine. 30 травня у 
Слов’янську ВПП та КМІС провели тренінг обліковців щодо опитувальників домогосподарств, процедур 
вибірки та відбору домогосподарств. 
5 Оскільки інформація щодо ВПО не враховувалася під час планування вибірки, аналіз ВПО як окремої 
категорії (з точки зору репрезентативності) статистично не обґрунтовано.  
6 Під час ОПБ опитано 2 677 домогосподарств у Донецькій та Луганській областях; 1 909 на НПУТ та 768 на 
ПУТ. З них 8,7% – ВПО на ПУТ і 7,3% – на НПУТ. Зареєстровано більшість домогосподарств ВПО: 89,5% на ПУТ 
та 79,7% на НПУТ. На обох територіях респондентами були переважно жінки. 
7 «Консолідований підхід для звітних показників» продовольчої безпеки (CARI) – корпоративна методологія 
ВПП для визначення загального масштабу продовольчої небезпеки. Для оцінки продовольчої безпеки 
використано такі індикатори: індекс продовольчої безпеки (ІПБ) з класифікацією домогосподарств в 
залежності від рівня продовольчої безпеки, рівень споживання харчових продуктів (РСХП), індекс 
застосування стратегій виживання (РСПЖ), індикатори витрат на харчові продукти тощо. Міжнародний 
досвід досліджень продовольчої безпеки та використання цієї методології у дослідженнях в Україні 
підтверджують точність, відповідність та ефективність використання наведених індексів для оцінювання 
продовольчої безпеки та уразливості. 
8 Див. Основні висновки аналізу продовольчої безпеки КПБтаЖ, лютий 2017 року (FSLC Main Findings Food 
Security Analysis - February 2017): http://fscluster.org/ukraine. Багатосекторне оцінювання потреб (БСОП) на 
НПУТ використовує дані, зібрані у серпні-вересні 2016 року, дані для Міжвідомчого оцінювання уразливості 
(МВОУ) на ПУТ зібрано у червні-липні 2016 року. 

http://fscluster.org/ukraine
http://fscluster.org/ukraine
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Частка людей з недостатнім та граничним споживанням харчових продуктів оцінюється на рівні 
17,8% (зростання з 7,3%) на ПУТ та 20,8% (зростання з 15,2%) серед усього населення на НПУТ. На 
НПУТ Донецької області недостатнє та граничне споживання сягає найвищого рівня - 22,9% (раніше 
становив 15,6%)9.  

За розрахунками 21% очолюваних жінками домогосподарств мають недостатній та граничний рівні 
споживання харчових продуктів (зростання з 13%), і тому залишаються більш уразливими аніж 
домогосподарства, очолювані чоловіками, серед яких цей показник становить 14% (зростання з 4%) 
на ПУТ. На НПУТ цей показник становить 25% (зростання з 19%) для очолюваних жінками 
домогосподарств у порівнянні з 15% (зростання з 9%) для домогосподарств, очолюваних 
чоловіками. Домогосподарства, очолювані літніми людьми (старшими за 60 років) виявилися більш 
уразливими, при цьому у середньому 25% на ПУТ (зростання з 18%) та 32% на НПУТ (зростання з 
23%) мають недостатній та граничний рівні споживання харчових продуктів. 

Велика частка домогосподарств має недостатній рівень споживання харчових продуктів: 5,1% на 
ПУТ та 7,6% на НПУТ. 

Протягом останніх 12 місяців 58% на ПУТ та 45% на НПУТ респондентів вказали на зниження витрат 
на харчові продукти та ліки з метою оплати комунальних послуг. Ті, хто заявив про зниження витрат 
на продовольство та ліки, щоб сплатити за комунальні послуги, мають удвічі вищий рівень 
недостатнього споживання харчових продуктів у порівнянні з тими, хто не скоротив витрати на 
харчові продукти та ліки, на НПУТ (15% у порівнянні з 28%), на ПУТ цей показник ще вищий (9% у 
порівнянні з 24%). 

За останній рік 41% опитаних домогосподарств на ПУТ та 69% на НПУТ перебували у ситуації, коли 
вони споживали тільки кілька видів харчових продуктів через нестачу грошей та/або інших ресурсів 
для отримання продовольства. Цей було підтверджено під час обговорень у фокус-групах10. 

Купівля за готівку (на ринках) та власне виробництво домогосподарства – основні джерела харчових 
продуктів на Донбасі: у середньому на ПУТ 88% купують за готівку та 10% за рахунок власного 
виробництва, у той час як на НПУТ у середньому 84% – за готівку та 11% за рахунок власного 
виробництва. Аналіз показує, що як і у 2016 році11, найбільша частка у власному виробництві 

належить коренеплодам, овочам та фруктам, споживання бобових залишається на низькому рівні 
у порівнянні з іншими продуктами12. Крупи, цукор та олія – найбільш розповсюджені продукти, які 
організації роздають як гуманітарну допомогу. 

                                                           
9 У сільських районах споживання харчових продуктів краще, проте загальний рівень продовольчої 
небезпеки такий самий, як і у міських районах. У порівнянні з сільськими поселеннями та малими містами 
продовольча небезпека вища в населених пунктах з кількістю населення більше 100 тис. жителів. 
10 Обговорення у фокус-групах (ОФГ) підтверджують цей висновок: обговорюючи, скільки домогосподарств 
за останній рік перебували у ситуації, коли вони споживали тільки кілька видів харчових продуктів через 
нестачу грошей та/або інших ресурсів для отримання харчів, більшість респондентів зазначили, що така 
ситуація доволі поширена у їхній місцевості і вони самі регулярно вдавалися до такого метода економії. Як 
приклад економного раціону харчування часто наводили крупи, картоплю з невеликим додаванням 
курячого м’яса (свинини). Основу загального харчового раціону становили крупи, супи, макаронні вироби та 
картопля, проте у літньо-осінній період до основного раціону додаються сезонні овочі (капуста, кабачки, 
огірки та помідори). Основні скарги стосувалися високих цін на фрукти, які навіть у сезон виявилися занадто 
дорогими для багатьох респондентів. На НПУТ основна відмінність полягала у зникненні українських 
продуктів після блокади. Вони були замінені білоруськими та російськими продуктами, які більшість 
респондентів вважають менш якісними, аніж українські. 
11 Дані МВОУ у 2016 р. (на ПУТ), зібрані у червні-липні 2016 року, та дані БСОП (НПУТ), зібрані у серпні-
вересні 2016 року. 
12 ОФГ відмітили, що домогосподарства, які мають власні городи, віддають перевагу вирощуванню овочів 
(більше ніж фруктів). До недоліків власного виробництва відносять високу ціну на воду для зрошування та 
часті випадки крадіжок з присадибних городів. Домогосподарства менш схильні вирощувати птицю або 
худобу, а ті, що вирощують, віддають перевагу тваринам, яких дешевше утримувати, наприклад, кіз. 
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Рівень харчової різноманітності: 

Лонгітюдний аналіз13 рівня харчової різноманітності (РХР)14 на ПУТ свідчить про те, що ситуація у 
групах з низькою та задовільною харчовою різноманітністю погіршилася: 14% (зростання з 3%) 
домогосподарств мали низьку харчову різноманітність15, при цьому 26% мали задовільний рівень 
харчової різноманітності (зниження з 56%). Водночас група із середньою харчовою різноманітністю 
збільшилася з 42% до 59%. 

Крім того, 32% домогосподарств заявили, що не споживали будь-які фрукти за останні 7 днів 
(зростання з 13%). Щодо молока цей показник становив 21% (зростання з 5%), щодо м’яса та яєць -
12% (зростання з 5%). Така тенденція викликає стурбованість з огляду на негативний потенційний 
вплив на надходження вітаміну A та поживних мікроелементів на рівні домогосподарства. 

Такі рівні харчової різноманітності на ПУТ призвели до збільшення недостатнього та граничного 
рівнів споживання харчових продуктів (з особливо низькими показниками) – зокрема, у 
домогосподарствах з людьми літнього віку, домогосподарствах з низькими доходами та 
домогосподарствах, де жодна людина не має роботи (див. більш докладну інформацію вище). 

На НПУТ харчова різноманітність загалом погіршилася16. 20% домогосподарств (зростання з 12%) 
мали низький рівень харчової різноманітності, при цьому 53% (зниження з 56%) мають середній 
рівень харчової різноманітності, і 27% (зниження з 33%) мали задовільний рівень харчової 
різноманітності. Крім того, 42% домогосподарств заявили, що не споживали будь-які фрукти за 
останні 7 днів (зростання з 24%). Щодо молока цей показник зріс до 25% (зростання з 18%), щодо 
овочів він становив 13% домогосподарств (зростання з 5%). Як і у випадку ПУТ, така тенденція 
викликає стурбованість з огляду на негативний потенційний вплив на надходження вітаміну A та 
поживних мікроелементів на рівні домогосподарства. 

Спостерігалося зростання недостатнього та граничного рівнів споживання харчових продуктів (з 
особливо низькими показниками) на НПУТ, що стосується майже всіх груп домогосподарств. 

Часові тенденції та сезонність: 

На ПУТ вперше з березня 2015 року відмічена негативна тенденція у споживанні харчових продуктів 
– значне збільшення з 7,3% до 17,8% домогосподарств з недостатнім та граничним рівнями 
споживання харчових продуктів. 

На НПУТ ситуація залишилася без змін, при цьому частка домогосподарств з недостатнім та 
граничним рівнями споживання вища аніж на ПУТ, з чіткою сезонною тенденцією зростання 
недостатнього та граничного рівнів споживання харчових продуктів після закінчення літнього 
періоду та їх зниження після зимового періоду. 

23% домогосподарств як на ПУТ, так і на НПУТ заявили, що не мають достатньо продовольства для 
задоволення своїх потреб у їжі всередині зими (у лютому). Спостерігається чітка тенденція значного 
збільшення показника щодо незадоволення потреб у харчових продуктах взимку, при цьому частка 
таких домогосподарств сягає найвищого показника у січні-лютому (21% у січні та 23% у лютому на 
ПУТ та 20% і 23 % на НПУТ), проте рівень є особливо високим (10% і вище) у листопаді-грудні і знов 

– у березні-квітні17. Влітку цей показник знижується до 3-4% у липні, ймовірно, завдяки кращому 
доступу до харчових продуктів у літній сезон, що пояснюється більшою доступністю харчових 
продуктів на місцевих ринках та зниженням цін на харчові продукти у цей період. Крім того, деякі 

                                                           
13 Порівняння щонайменше у двох моментах часу.  
14 Аналіз на ПУТ показав зниження споживання молока та молочної продукції до 20%, яєць до 13,5 % та 
фруктів до 17,6%; водночас збільшення споживання м’яса до 14%, цукру, круп та зернових – 11% і олії – 16%. 
15 Цей показник включає тих, хто заявив, що не споживав щонайменше один чи більше різних видів груп 
продуктів протягом останніх семи днів. 
16 На відміну від ПУТ, на НПУТ знизилося споживання майже всіх продуктів (за винятком м’яса та яєць).  
17 Всі респонденти ОФГ вважають, що взимку раціон стає менш різноманітним через відсутність свіжих 
овочів та фруктів, замість яких вживають консервовані продукти (навіть ті, хто не має власних городів).  
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домогосподарства ведуть малу сільськогосподарську діяльність / обробляють домашні городи, які 
є додатковим джерелом харчових продуктів і дають змогу збільшити дохід домогосподарства. 

ВИТРАТИ НА ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ 

Аналіз витрат на харчові продукти показує, що середня частка витрат на харчові продукти серед 
населення на Донбасі досягла 47% (зниження з 53%) на ПУТ та 59% (зниження з 64%) на НПУТ. Проте 
одночасно зросли витрати на оплату комунальних послуг (див. розділ вище щодо частки 
домогосподарств, які вказали на зниження витрат на харчові продукти та ліки з метою оплати 
комунальних послуг) – особливо на ПУТ. Частка витрат на комунальні послуги зросла і зараз 
становить 20% на ПУТ та 15% на НПУТ18. Проте 14% населення на ПУТ та 40% на НПУТ витрачає 
більше ніж 65% від бюджету домогосподарств на харчові продукти – через більш високий рівень 
цін на харчові продукти (25%) на НПУТ. 

ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ВИЖИВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗАСОБИ ДО ІСНУВАННЯ   

Застосування (негативних) стратегій виживання у зв’язку з відсутністю коштів на купівлю харчових 
продуктів на НПУТ зросло до 87% (зростання з 40%), в той час як на ПУТ ситуація трохи покращилась 
– рівень застосування такої стратегії становить 53% (зниження з 55%). Стратегії виживання 
поділяють на стресові, кризові та надзвичайні відповідно до ступеню критичності стратегії 19. 

Найчастіше застосовують кризові стратегії виживання. Близько 20% домогосподарств на НПУТ 
(зростання з 3%) та 4% (зростання з 2%) на ПУТ мають у своєму складі члена родини, який мігрував 
до іншої місцевості у пошуках роботи. Близько 61% (зростання з 46%) домогосподарств на НПУТ та 

31% (зниження з 35%) домогосподарств на ПУТ знизили витрати на медичне обслуговування. 

Серед стресових стратегій виживання найпоширенішою є вичерпання заощаджень, до чого 
вдавалися 63% (зростання з 25%) респондентів на НПУТ та 26% (зростання з 25%) на ПУТ. Близько 
20% опитаних домогосподарств на ПУТ (зростання з 10%) та 28% на НПУТ (зростання з 6,4%) 
купували харчові продукти у кредит або позичали продовольство. Цей факт підтверджено під час 
обговорень у фокус-групах20. 

На НПУТ частка надзвичайних стратегій виживання також зросла. Майже 14% опитаних 
домогосподарств зазначили, що всі члени домогосподарства переїхали у пошуках роботи 
(зростання з 3%), і майже 10% домогосподарств використовували «принизливі» джерела доходів 21, 

                                                           
18 На збільшення частки витрат на оплату комунальних послуг чітко вказує інформація, надана Державною 
службою статистики (зростання з 11,7% у 2015 році до 16% у 2016 році). Це зростання цілком ймовірно 
спостерігатиметься такоє у 2017 році, оскільки тарифи на комунальні послуги виросли на 7,4% у червні 2017 
року у порівнянні з груднем 2016 року. Див. www.ukrstat.gov.ua.  
19 Визначення основних понять див. у Додатку 1 «Основні поняття».  
20 Як відмічалося під час ОФГ, позичання грошей або продовольства у родичів чи сусідів (стресові стратегії 
виживання) є досить поширеною практикою. Деякі респонденти зазначили, що вони регулярно діляться 
продовольством з сусідами. Крім того, у невеликих населених пунктах чи окремих районах великих міст (де 
мешканці добре знають та довіряють один одному) «активно застосовують» купівлю харчових продуктів у 
кредит, як у магазинах, так і на ринках. Серед інших способів задоволення потреб у їжі більшість 
респондентів назвали продаж особистих речей. Респонденти у великих містах на ПУТ відмітили, що вони 
останнім часом стали вдаватися до цього способу набагато частіше. 
21 ОФГ навели такі приклади «принизливої роботи» (надзвичайні стратегії виживання): низькооплачувана 
робота (наприклад, коли прибиральниками змушені працювати люди, які мають вищу освіту або обіймали 
більш високу посаду), збирання вторсировини – пустих пляшок та макулатури. Це джерело доходу називали 
широко поширеним на ПУТ. Деякі літні респонденти особисто займалися збиранням вторсировини. Також 
зазначали роздачу супермаркетами прострочених або пошкоджених харчових продуктів. Однак 
респонденти, які застосовували такі надзвичайні стратегії виживання, не вважали такі джерела отримання 
доходу принизливими або недостойними. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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нелегальну роботу або роботу з високим ризиком (зростання з 2%)22. Цей факт підтвердили 
респонденти під час обговорень у фокус-групах. На ПУТ застосування надзвичайних стратегій 
виживання залишилося на тому ж рівні, що і під час попереднього аналізу. 

На ПУТ 37% опитаних домогосподарств (зростання з 27%) позичали гроші та накопичували борги, в 
той час як на НПУТ цей показник становив 43% (цей показник вимірювали під час БСОП за 2016 рік). 
Більшість з них позичали гроші у родичів або друзів.  

ЗАСОБИ ДО ІСНУВАННЯ 

З початку 2017 року майже 12% опитаних домогосподарств на НПУТ та 5% на ПУТ стикалися з 
випадками втрати роботи23. Крім того, за цей період 25% домогосподарств на НПУТ та 13% на ПУТ 
стикалися зі зниженням заробітної плати та доходів. Ці висновки підтверджено під час обговорень 
у фокус-групах, у ході яких респонденти зазначили втрату постійного місця роботи або пенсії / інших 
соціальних виплат, а також різке зниження доходів чи проблему з заборгованістю заробітної 
плати24.  

Рівень зайнятості виявився дещо вищим на ПУТ у порівнянні з НПУТ – частка працюючих у віці 18-59 
років на підконтрольній - 64 %, в той час як на не підконтрольній 60%. 

 Дані вказують на те, що головним роботодавцем на НПУТ є де-факто влада, оскільки 34% 
домогосподарств назвали її основним джерелом отримання доходів у їхніх домогосподарствах. На 
ПУТ частка тих, хто назвав державу головним роботодавцем, становить 17%.  

Як на НПУТ, так і на ПУТ, виявлено високий рівень залежності від соціальних виплат – 53% 
домогосподарств на ПУТ покладаються на соціальні виплати як на головне джерело доходу, ще 17% 
як на додаткове джерело доходу. На НПУТ 33% домогосподарств так само покладаються на 
соціальні виплати, що ймовірно вказує на меншу доступність соціальних фондів у цьому регіоні, 
оскільки рівень доходів на НПУТ значно менший. 

ОПБ виявляють прямий зв'язок між продовольчою небезпекою та безробіттям. На ПУТ рівень 
продовольчої небезпеки домогосподарств, де жодна особа не має роботи, становить 21% (у 
порівнянні з 8% серед домогосподарств з одним чи більше працюючих). На НПУТ у Луганській 
області 32% домогосподарств з жодним працюючим перебувають у стані продовольчої небезпеки 
(у порівнянні з 20% серед домогосподарств, де одна чи більше осіб працюють), в той час як на НПУТ 
Донецької області цей показник сягає 45% (у порівнянні з 22%). Дані аналізу на ПУТ та НПУТ чітко 

                                                           
22 ОФГ навели такі приклади «незаконної роботи або роботи, пов’язаної з високим ризиком» (надзвичайні 
стратегії виживання) на НПУТ: під нелегальними (незаконними) джерелами доходів розуміли вчинення 
злочинів, крадіжок та пограбувань, а також торгівлю наркотиками, що ще більше поширилася у регіоні після 
початку конфлікту. Контрабанду також зазначили серед незаконних джерел доходів на НПУТ. Під «роботою, 
пов’язаною з високим ризиком» респонденти розуміють виїзд за кордон без офіційної реєстрації, роботу 
без укладення офіційного договору, що пов’язано з високим ризиком стати жертвою шахрайства/обману. 
Зазначали також незаконний видобуток вугілля.  
23 Майже всі респонденти під час ОФГ вказували на відсутність роботи/закриття підприємств як на основну 
проблему у своїй місцевості. Цей висновок знаходить підтвердження у зведеному звіті щодо аналізу 
соціально-економічної ситуації КПБтаЖ (Summary Report on the FSLC Analysis on the Socio-Economic Situation) 
(http://fscluster.org/ukraine), а також у нещодавньому тематичному оцінюванні місцевих підприємств та 
ринка праці у східній Україні (2017 рік) REACH Thematic Assessment of Local Enterprises and Labour Markets in 
Eastern Ukraine assessment (http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-та-
labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions).  
24 Під час ОФГ з’ясувалося, що на переконання більшості респондентів, їхні «реальні доходи» значною мірою 
знизилися (у 2-3 рази у порівнянні з періодом до конфлікту), що призвело до падіння їх купівельної 
спроможності. Більшість респондентів головною проблемою зазначили затримки виплати заробітної плати 
(заборгованість з зарплати) як на НПУТ (в основному у Луганській області), так і на ПУТ (як приклад наводили 
хімічний комбінат «Азот»). Висновки перевірено у зведеному звіті щодо аналізу соціально-економічної 
ситуації КПБтаЖ (http://fscluster.org/ukraine).  

http://fscluster.org/ukraine
http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions
http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflict-in-eastern-regions
http://fscluster.org/ukraine
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вказують на відмінність між групою домогосподарств, де жодна особа не має роботи, та групою 
домогосподарств з одним чи більше зайнятих осіб. Перша група складається переважно з людей 
літнього віку та/або жінок з меншим рівнем доходів у порівнянні з другою групою, що переважно 
складається з молоді, в основному чоловіків, з більш високим рівнем доходу. 

Значна частка опитаних домогосподарств зазначили, що вони не мали змоги забезпечити свої 
основні потреби: 1) 45% одноосібних домогосподарств (складаються переважно з людини літнього 
віку, часто вдови25) на ПУТ та 31% на НПУТ; 2) 30% домогосподарств на чолі з розлученою особою 
на ПУТ та 27% на НПУТ; 3) 16% домогосподарств на чолі з особою, що не перебуває у шлюбі, на ПУТ 
та 19% на НПУТ; а також 4) 17% домогосподарств на чолі з особою, що перебуває у шлюбі, на ПУТ 
та 12% на НПУТ. 

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА 

На НПУТ 42% опитаних домогосподарств зазначили, що за останні 6 місяців вони отримали такі самі 
види допомоги від неурядових організацій (НУО), гуманітарних організацій чи 
державних/муніципальних установ, додатково до соціальних виплат, у той час як тільки 19% 
отримали декілька видів допомоги за останні 30 днів. На ПУТ 8,6% зазначили, що вони отримали 
кілька видів допомоги за останні 6 місяців та 4% опитаних домогосподарств отримали декілька 
видів допомоги за останні 30 днів26. Як свідчить аналіз, відсутні істотні відмінності між тими 
домогосподарствами, що отримували допомогу від гуманітарних організацій чи 
державних/муніципальних установ додатково до соціальних виплат, і тими, які не отримували 
допомоги.  

У порівнянні з попереднім аналізом частка мешканців, що покладаються на гуманітарну допомогу 
як на головне джерело отримання круп, цукру та олії, скоротилася з 2,5% до 0,8% на ПУТ та з 16,1% 
до 6,9% на НПУТ. Цей факт підтверджено під час обговорень у фокус-групах, на яких респонденти 

висловили загальне враження у тому, що гуманітарна допомога у цілому скоротилася. 

ІНДЕКС ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ: 

Аналіз вищенаведених індикаторів продовольчої безпеки (рівень споживання харчових продуктів, 
частка витрат на харчові продукти та стратегії пристосування) дає можливість прогнозувати загальну 
ситуацію з продовольчою безпекою, яку відображає індекс продовольчої безпеки (ІПБ). Індекс 
продовольчої безпеки вказує на зростання рівнів продовольчої небезпеки як на ПУТ, так і на НПУТ.  

Помірний та високий рівні продовольчої небезпеки: На ПУТ помірний та високий рівні 

продовольчої небезпеки досягли 15% на ПУТ Донецької області (зростання з 6%) та 14% на ПУТ  
Луганської області (зростання з 10%).  

Рівень продовольчої небезпеки також виріс удвічі на НПУТ. Вперше з початку конфлікту найвищий 
рівень продовольчої небезпеки на НПУТ спостерігається на НПУТ Донецької області, де 28% 
(зростання з 12%) мешканців перебувають у стані високої або помірної продовольчої небезпеки 
(див. можливі фактори). На НПУТ Луганської області (традиційно найбільш незахищена з точки зору 

продовольчої безпеки частина НПУТ) 23% мешканців перебувають у стані високої або помірної 
продовольчої небезпеки (зростання з 14%). 

Високі рівні продовольчої небезпеки: На ПУТ високий рівень продовольчої небезпеки 

залишається стабільним на ПУТ Донецької області, де він становить 0,6% (зростання з 0,5%), 

                                                           
25 Домогосподарства, що складаються з вдови, на ПУТ виявилися групою домогосподарств, що 
найімовірніше мають заборгованість на рівні 67%. 
26 Див. розділ щодо можливих факторів скорочення гуманітарної допомоги на стор. 9-10.  
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водночас на ПУТ Луганської області він зріс до 1,9% (зростання з 0,2%). У середньому на ПУТ високий 
рівень продовольчої небезпеки дорівнює 0,9% (зростання з 0,4%).  

Однак на НПУТ високий рівень продовольчої небезпеки становить 5% (зростання з 1,7%). На НПУТ 
Луганської області 3,3% мешканців перебувають у стані високої продовольчої небезпеки (зростання 

з 2,1%), в той час як на НПУТ Донецької області у стані високої продовольчої небезпеки перебувають 
6,4% мешканців (зростання з 1,5%). У деяких районах НПУТ Донецької області, наприклад, у районі 
міста Донецьк (Донецька міська рада, Ясинувата та Ясинуватський район, Мар'їнський район, 
Докучаєвський район, Волноваський район) до 32% мешканців перебувають у стані продовольчої 
небезпеки, з них 8% перебувають у стані високої продовольчої небезпеки. Більш високий рівень 
продовольчої небезпеки спостерігався також у південно-західних районах Луганської області: 
Антрацитський район, де 34% мешканців перебувають у стані продовольчої небезпеки, з них 7% 
перебувають у стані високої продовольчої небезпеки. 

На ПУТ група домогосподарств, що перебувають на грані продовольчої безпеки, знизилася (з 54% 
до 44%): 8% перейшли до категорії помірної - високої продовольчої небезпеки і 2% перейшли до 
групи продовольчої безпеки. На НПУТ група домогосподарств, що перебувають на грані 
продовольчої безпеки, знизилася з 72% до 62% – при цьому всі 10% перейшли до категорії 
помірної - високої продовольчої небезпеки, що підтверджує загальну тенденцію зростання 
продовольчої небезпеки. 

Уразливі групи: у всіх досліджених районах найбільш уразливими групами залишаються 

домогосподарства, що мають у своєму складі дітей та лише одного з батьків, літніх людей (старших 
за 60 років) (більшість з яких живе самотньо), домогосподарства, де жодна особа не має роботи, а 
також домогосподарства, очолювані жінками. На ПУТ та НПУТ домогосподарства, очолювані 
жінками, виявилися більш уразливими, аніж домогосподарства, очолювані чоловіками.  

30% очолюваних жінками домогосподарств на НПУТ та 17% на ПУТ страждають від продовольчої 

небезпеки. При цьому 12% очолюваних чоловіками домогосподарств на ПУТ та 22% на НПУТ 

страждають від продовольчої небезпеки. Все ж найбільш уразливими виявилися літні люди (старші 

за 60 років), серед яких частка тих, хто страждає від продовольчої небезпеки становить 35% на НПУТ 

та 21% на ПУТ27.  

Кількість людей, що потребують допомоги: Аналіз ОПБ свідчить про те, що загалом 

1,2 млн. людей на Донбасі перебувають у стані продовольчої небезпеки.  

На НПУТ близько 800 000 (зростання з 401 000) мешканців страждають від високої або помірної 
продовольчої небезпеки, з них 150 000 мешканців знаходяться у стані високої продовольчої 
небезпеки.  

На ПУТ близько 410 000 (зростання з 220 000) мешканців страждають від високої або помірної 
продовольчої небезпеки, з них 26 000 мешканців знаходяться у стані високої продовольчої 
небезпеки.  

МОЖЛИВІ ФАКТОРИ, ЩО ПРИЗВЕЛИ ДО ЗМІНИ СИТУАЦІЇ: 

 Зростання цін на споживчі товари: ціни на споживчі товари стрімко зросли: з червня 2016 року 
до червня 2017 року ціни на споживчі товари виросли на 15,6% (особливо тарифи на комунальні 
послуги, що зросли на 29,2%).  

 Зростання цін на продовольчі товари: у травні 2017 року вартість продуктового кошику, 
моніторинг якого веде ВПП, на НПУТ досягла найвищого рівня (1 066 грн. на людину на місяць) 

                                                           
27 Аналіз вказує на більш високий рівень продовольчої небезпеки для ВПО на НПУТ та ПУТ у порівнянні з 

місцевими домогосподарствами.  
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з початку конфлікту. Ціни на продовольчі товари на ПУТ з продуктового кошику, моніторинг 
якого веде ВПП, з грудня 2016 року до червня 2017 року зросли на 20,5% з 702 грн. у грудні до 
846 грн. у червні 2017 року.  

 Високий рівень безробіття: у першому кварталі 2017 року28 безробіття зросло до 18,3% у 
березні (у порівнянні з 16,9% у грудні 2016 року) на ПУТ у Луганській області та на ПУТ у 
Донецькій області до 15,6% (у порівнянні з 14,6%). Це найбільше зростання рівня безробіття з 
2008 року29. Дані щодо безробіття на НПУТ відсутні, проте ОПБ вказує на зростання рівня 
безробіття30.  

 Блокада і націоналізація: вважається, що з березня 2017 року блокада та «націоналізація» 
численних підприємств та шахт на НПУТ призвели до втрати робочих місць та доходів багатьма 
мешканцями31. 

 Рівень заробітної плати: з початку 2017 року середня заробітна плата збільшилась на 19% на 
ПУТ Донецької області та 14% на ПУТ Луганської області, проте «реальна зарплата» 
(співвідношення заробітної плати та індексу цін на споживчі товари) залишається майже на тому 
ж рівні. Більше того, на червень 2017 року заборгованість з виплати заробітної плати на ПУТ 
становила 435 млн. грн. у Донецькій області та 507 млн. грн. у Луганській області, що становило 
41% від загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в цілому в Україні32. 

 Соціальні виплати: враховуючи зростання цін, соціальні виплати найбільш уразливим групам 
залишились майже на тому ж рівні33. Головною соціальною виплатою є пенсії, середній розмір 
яких по Україні зріс лише з 1 738 грн. у червні 2016 року до 1 828 грн. у травні 2017 року, при 
цьому фактичний прожитковий мінімум у травні 2017 року становив 2 930 грн. – це означає, що 
дохід більшості пенсіонерів нижчий за фактичний прожитковий мінімум34. Інформація щодо 
соціальних виплат на НПУТ недоступна, проте розділ ОПБ, що стосується засобів до існування, 
та обговорення у фокус-групах свідчать про те, що ситуація на НПУТ гірша.  

 Скорочення гуманітарної допомоги: з січні до червня 2017 року продовольчу допомогу надано 
727 000 мешканцям, що перебувають у стані продовольчої небезпеки: 129 000 на ПУТ та 598 000 
на НПУТ. Проте з лютого до березня 2017 року продовольча допомога скоротилася на 89%, що 
відображає значне скорочення роздачі продовольчих товарів на НПУТ. Якщо на початку 2017 
року було приблизно 500 000 бенефіціарів, то у березні-червні лише 69 600 у середньому на 
місяць у всьому Донбасі отримували деякі види продовольчої допомоги – на НПУТ щомісяця у 
середньому отримували допомогу 25 800 осіб35. 

 

                                                           
28 Дані по Донбасу за другий квартал 2017 року будуть доступні у кінці вересня.  
29 Див. веб-сайт Держстату www.ukrstat.gov.ua. Див. також звіт FSL Summary Report on Analysis of Socio-
Economic Situation (http://fscluster.org/ukraine) після 15 вересня 2017 р. щодо тенденцій у зайнятості на ПУТ 
на Донбасі. 
30Майже всі респонденти ОФГ вказали на «відсутність роботи / закриття підприємств як на основну 
проблему у своїй місцевості». Блокада та «націоналізація» ймовірно погіршили ситуацію – див. зноску 31. 
31 На презентації дослідження Системи МіО МОМ 12 травня 2017 р. Міністр України  з питань тимчасово 
окупованих територій та ВПО (МТОТ) заявив, що через «націоналізацію» підприємств на НПУТ можна 
очікувати на нову хвилю ВПО. За оцінками МТОТ приблизно 250-300 тис. мешканців на НПУТ втратили 
робочі місця. Більше інформації: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ocinka_blokad-f17c4.pdf 
32 Див. вебсайт Держстату www.ukrstat.gov.ua. 
33 ВПП наразі проводить документальний аналіз (вторинні дані та опитування експертів) «Соціальний захист 
та мережі безпеки в Україні». Публікація очікується у жовтні 2017 року.  
34 Див. веб-сайт Держстату www.ukrstat.gov.ua. 
35 ОПБ показує, що на НПУТ 42% опитаних домогосподарств зазначили, що за останні 6 місяців вони 
отримали деякі види допомоги від НУО, гуманітарних організацій чи державних/муніципальних установ 
додатково до соціальних виплат, у той час як за останні 30 днів декілька видів допомоги отримали тільки 
19%. Це відповідає відомому скороченню гуманітарної допомоги на НПУТ з березня 2017 року. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://fscluster.org/ukraine
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ocinka_blokad-f17c4.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Кластер Продовольчої  Безпеки та життєдіяльності виражає подяку  
People in Need & NGO FORUM UKRAINE 

за переклад цього документу українською та російською мовами i 
 

 

 

 

ДОДАТОК 1 

 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 
 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА визначена на Всесвітньому продовольчому саміті у 1996 році таким 
чином: «коли всі люди постійно мають фізичний та економічний доступ до достатніх, безпечних і 
поживних харчових продуктів, які забезпечують їхні харчові потреби і уподобання для активного і 
здорового життя». Продовольча безпека включає аспекти наявності, доступу, використання та 
стабільності. Продовольча безпека домогосподарства – це застосування цієї концепції на рівні сім'ї. 

ПРОДОВОЛЬЧА НЕБЕЗПЕКА – це недостатній доступ до належних харчових продуктів. Оскільки 
показники продовольчої безпеки не оцінюють відповідність надходження поживних речовин, 
домогосподарства можуть бути віднесені до категорії безпечних з точки зору продовольчої 
безпеки, проте індивідуальне надходження поживних речовин може бути неналежними. 
Домогосподарства, у яких показник добового споживання кілокалорій на одну людину перевищує 
2 100 кілокалорій, вважаються такими, що мають належне споживання харчових продуктів. 
Аналізуючи продовольчу небезпеку, недостатньо знати лише тривалість існування проблеми, 
необхідно також розуміти інтенсивність або серйозність впливу виявленої проблеми на загальний 
рівень продовольчої безпеки та харчовий статус. 

До основних індикаторів, які використовує ВПП для вимірювання продовольчої безпеки на рівні 
домогосподарства, належать такі: рівень споживання харчових продуктів, рівень харчової 
різноманітності, скорочений індекс застосування стратегій виживання (у харчуванні), індекс 
застосування стратегій виживання через засоби до існування та частка витрат на харчування: 

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (РСХП) – один з найголовніших корпоративних 
індикаторів ВПП, який застосовують для вимірювання споживання харчових продуктів 
домогосподарством, і відповідно, успішність та ефективність заходів. РСХП – індикатор якості 
харчування та частоти споживання – розраховують як частоту споживання (кількість днів) восьми 
груп харчових продуктів, спожитих домогосподарством протягом семи днів перед опитуванням. 
РСХП використовують для віднесення домогосподарств до однієї з трьох груп: недостатнє, граничне 
та прийнятне споживання харчових продуктів; при цьому домогосподарства з прийнятним 
споживанням харчових продуктів вважаються продовольче забезпеченими, водночас 
домогосподарства з недостатнім або граничним споживанням харчових продуктів не мають 
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адекватного рівня споживання харчових продуктів. З іншого боку, індикатор харчової 
різноманітності вимірює кількість різних груп харчових продуктів, спожитих протягом певного 
періоду. За допомогою цього показника розраховують якість харчового раціону; він вдало 
доповнює показник РСХП, створюючи таким чином повну картину харчування домогосподарства. 
Для аналізу ВПП використовує такі порогові показники: > 6 = задовільна харчова різноманітність; 
4,5 – 6 = середня харчова різноманітність; < 4,5 = низька харчова різноманітність. 

ІНДЕКС СТРАТЕГІЙ ВИЖИВАННЯ НА ОСНОВІ ЗАСОБІВ ДО ІСНУВАННЯ вимірюють з метою кращого 
розуміння довгострокових можливостей пристосування домогосподарств. Засоби до існування та 
економічна безпека домогосподарства визначається доходом, витратами та майном. Розуміння 
поведінки, до якої вдаються домогосподарства, пристосовуючись до недавньої кризи, дає змогу 
проаналізувати складність їх ситуації, а також їхні ймовірні дії у відповідь на складні обставини у 
майбутньому. Домогосподарствам ставилося запитання, чи вдавався хтось з членів 
домогосподарства до однієї з десяти стратегій виживання через недостатність харчових продуктів 
або грошових коштів на продовольство за останні 30 днів. Йшлося про одну нейтральну, чотири 
стресові, три кризові та три надзвичайні стратегії в залежності від рівня критичності стратегії. Чим 
вище показник ІСП, тим вищий рівень продовольчої небезпеки. 
 Стресові стратегії, такі як запозичення грошей або витрачання заощаджень, вказують на 

зменшення здатності протистояти майбутнім потрясінням у зв’язку із поточним скороченням 
ресурсів або зростанням заборгованості. 

 Кризові стратегії, такі як продаж виробничих активів, безпосереднім чином скорочує майбутню 
продуктивність, в тому числі накопичення людського капіталу. 

 Надзвичайні стратегії, такі як продаж земельної ділянки, негативно впливають на майбутню 
продуктивність, при цьому їх наслідки важко скасувати або ж вони мають більш критичний 
характер.  

 
ЧАСТКА ВИТРАТ НА ХАРЧУВАННЯ відображає, яка частину від усього бюджету домогосподарства 
використовується на харчові продукти (цей індикатор вимірює економічну уразливість). 
Категоріальна змінна складова вказує на відповідність частки витрат на харчові продукти певному 
рівню продовольчої небезпеки, при цьому найбільш небезпечним є рівень, за якого витрати на 
продовольство перевищують 75% бюджету, а безпечним є рівень, коли витрати на продовольство 
не перевищують 50% бюджету. 
 
ІНДЕКС ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ – заключний вихідний результат застосування підходу CARI, що 
поєднує кілька індикаторів продовольчої безпеки в одному зведеному індикаторі, який називають 
індексом продовольчої безпеки (ІПБ). ІПБ відображує загальний стан продовольчої безпеки 
населення. В його основу покладено алгоритм, у якому поєднуються на рівні домогосподарства 
результати кожного із звітних індикаторів продовольчої безпеки. Кожне домогосподарство 
відносять до певної групи індексу продовольчої безпеки за допомогою розрахунку простої 
середньої, застосовуючи 4-бальну шкалу до кожного індикатора. Зокрема, для віднесення індексу 
продовольчої безпеки домогосподарств до певної групи розраховують просту середню їхнього 
рівня споживання харчових продуктів та рівня здатності до виживання. Рівень здатності до 
виживання – це проста середня частки витрат на харчові продукти та індексу застосування стратегій 
виживання. Ця панель індикаторів дає змогу зробити чіткий короткий виклад загальної картини 
різних рівнів продовольчої небезпеки населення. 
 
 

i Цей переклад не є офіційним. Деякі визначення можуть не співпадати із термінами, що використовуються в законодавстві 

України 
 

                                                           


