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Україна 

КЛАСТЕР ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСОБІВ ДО ІСНУВАННЯ 

Посилення гуманітарного реагування 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ У ПЕРІОД 
ПІДГОТОВКИ ДО ЗИМОВОГО СЕЗОНУ (2017-2018) 

МЕТА 

Мета даних рекомендацій – надати практичні настанови для членів Кластера продовольчої безпеки і 

засобів до існування (далі – Кластер), які планують надавати продовольчу допомогу (у натуральній або 

грошовій формі/у формі ваучерів) у зимовий період 2017-2018 рр.  

У документі йдеться про додаткові потреби уразливих груп населення у продовольчій безпеці 

протягом зимового періоду, а також висвітлено такі питання як: важливість підтримки 

самозабезпечення продуктами харчування, охоплення матеріально-технічним постачанням найбільш 

уразливих категорій, завчасне розміщення/зберігання продовольчих товарів, визначення цільових 

груп з урахуванням їх особливостей, форми допомоги (ресурси, продукти, грошові кошти, ваучери 

тощо) та механізми її розподілу. 

Продовольча безпека тісно пов'язана з забезпеченням засобів до існування та рівнем доходів 

домогосподарств, тому документ також містить розділ щодо ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ 

ДО ІСНУВАННЯ у зимовий період, що відповідає рекомендаціям Кластера житлової допомоги щодо 

заходів з опалення під час підготовки до зими1.  

КОНТЕКСТ 

Зимові місяці в Україні можуть бути дуже суворими, з середньою температурою від -8 до -122 градусів 

за Цельсієм. Зима триває понад 4 місяці: починається приблизно у листопаді (опалювальний сезон 

триває з 15 жовтня до 15 квітня) та закінчується ближче до кінця лютого, а іноді й у березні. Опади 

випадають регулярно протягом року, тому сільським районам, особливо тим, до яких транспортний 

доступ вже обмежений, може загрожувати небезпека подальшого припинення автотранспортного 

сполучення у періоди сильних снігопадів.  

Ті потреби населення, що пов’язані з зимовим періодом, значно змінюватимуться – особливо це 

стосується людей, що проживають у зоні активних бойових дій. Будь-які недоліки у процесі надання 

гуманітарної допомоги можуть мати фатальні наслідки. Тривалий конфлікт продовжує несприятливо 

позначатися на здатності постраждалого населення задовольняти основні продовольчі та інші базові 

потреби. Все частіше застосування негативних стратегій виживання послаблює життєстійкість 

домогосподарств та призводить до збільшення гуманітарних потреб. 

З огляду на потенційні ризики у житловому та паливно-енергетичному секторах, ця ситуація матиме 

істотні гуманітарні наслідки. Проте, партнерам Кластера необхідно також відповідним чином 

підготуватися до потреб, що виникають через несприятливі погодні умови, і доопрацювати свої 

стратегії інтервенцій на предмет охоплення постраждалого населення в ефективний спосіб. За 

прогнозами, зима 2017-2018 рр. буде дуже суворою, особливо враховуючи висновки нещодавньої 

                                                           
1 Щодо організацій, що планують багатоцільові заходи з надання фінансової допомоги на зимовий період, див.: 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/mulitpurpose-cash-minimum-
expenditure-basket-guidance-note-and-transfer  
2 Див.: http://www.cgo.kiev.ua    

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/mulitpurpose-cash-minimum-expenditure-basket-guidance-note-and-transfer
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/mulitpurpose-cash-minimum-expenditure-basket-guidance-note-and-transfer
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оцінки щодо зниження рівня продовольчої безпеки. Упродовж цього періоду потреби у продовольчій 

безпеці зростають, зокрема це стосується потреби в енергії у кілокалоріях (додатково на 100 ккал на 

особу на добу із падінням температури на кожні 5оС нижче 20оС (детальніше – див. далі). 

За результатами проведеного у липні 2007 р. аналізу даних в рамках спільної Оцінки продовольчої 

безпеки3 на непідконтрольних Уряду територіях (НПУТ), попередні висновки дозволяють 

спрогнозувати збільшення потреб у продовольчій безпеці: до 26% населення НПУТ, або 800 тис осіб, 

можуть страждати від гострого та помірного продовольчого дефіциту (раніше таких було 13%, або 401 

тис осіб)4, а 5% (раніше – 1,7%), або 150 тис осіб – страждають від гострого продовольчого дефіциту. 

Найвищий рівень потреб у продовольчій безпеці зафіксовано на НПУТ Донецької області (28%, тоді як 

раніше цей показник становив 12%). 

Наразі на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ) спостерігається погіршення рівня продовольчої 

безпеки: наразі до 15% населення (порівняно з попередніми 7%) страждають від гострого та помірного 

продовольчого дефіциту; кількість осіб, які страждають від продовольчої небезпеки, зросла з близько 

220 до 345 тисяч (див. виноску щодо ВПО)5. 

Кластер особливо занепокоєний щодо домогосподарств, які проживають на ПУТ та НПУТ уздовж «лінії 

розмежування». В першу чергу це стосується неповних сімей (особливо сімей без батька) з декількома 

дітьми, сімей, члени яких мають особливі потреби, а також літніх людей, переважно жінок, старших за 

70 років. Ці групи населення, ймовірніше, вже вичерпали свої продовольчі запаси й зіткнуться з 

істотним дефіцитом продуктів харчування, щоб самостійно прожити зиму без додаткової продовольчої 

допомоги. За відсутності доходів, обмеженого доступу до джерел теплопостачання, недостатнього 

самостійного виробництва продуктів харчування (що ще більше загострюється з відсутністю води, 

нестабільністю зрошення та наявністю мін й інших вибухонебезпечних залишків війни, що призводять 

до зменшення врожаю та продукції городництва), та в результаті дефіциту продовольчих ресурсів, діти 

та літні люди в цих домогосподарствах перебувають під ризиком погіршення продовольчої безпеки.  

ДИНАМІКА ЦІН – СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ – СЕЗОННИЙ ВПЛИВ 

Витрати на продовольство. Станом на кінець 

2016 р. частка витрат на продовольство у 

загальних витратах домогосподарств становила 

на ПУТ у середньому 52%, тоді як на (НПУТ цей 

показник сягав 75% для майже половини 

населення6. 

Діаграма праворуч:  
Порівняння вартості продуктового кошика 
(повного) – НПУТ  
- НПУТ                    - Україна (національний) 
 

                                                           
3 Оприлюднення остаточних та детальних висновків за результатами ОПБ КБПЗ щодо НПКТ і ПКТ очікується у 
серпні 2017 р. Детальніші відомості див. у інформаційному бюлетені за січень-червень 2017 р.: 
http://fscluster.org/ukraine 
4 На основі аналізу даних REACH 2016, підготовленого у лютому 2017 р. Кластером продовольчої безпеки та 
засобів до існування. Детальніше: http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-main-findings-food-security  
5 Загальна кількість у 220 тис. осіб за лютий 2017 р. включає ВПО, але до 345 тис. ВПО не включено, тому за 
фактом можна очікувати збільшення кількості осіб, які страждають від дефіциту продовольства. Дані з 
урахуванням ВПО будуть доступні разом із остаточними й детальними висновками за результатами ОПБ КПБЗ 
щодо НПУТ та ПУТ, що очікуються у серпні 2017 р. 
6 Дослідження МОМ показують, що 45% ВПО мають кошти лише на продовольство й не можуть дозволити собі 
інші речі. Див. Звіт Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами, наданий 
МОМ: http://www.iom.org.ua/sites/default/files/nms_report_march_2017_eng_new_0.pdf  

http://fscluster.org/ukraine
http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-main-findings-food-security
http://www.iom.org.ua/sites/default/files/nms_report_march_2017_eng_new_0.pdf
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Ціни на продовольство. Окрім того, на сьогодні в Україні ціни на продовольство сягнули рекордно 

високої позначки7, та очікується, що з наближенням зими вони надалі зростатимуть. Особливо це 

стосується НПУТ, де у травні 2017 р. вартість повного продуктового кошика досягла свого найвищого 

рівня (1 066 грн. на 1 особу на місяць) з початку конфлікту (див. праворуч діаграму витрат на НПУТ, 

джерело: ВПП, VAM, 2017 р.). Ймовірно, що блокада та її вторинні наслідки (наприклад, дефіцит 

палива, відключення електропостачання тощо) негативно позначилися на вже складній ситуації у 

системі постачання продовольства на НПУТ і поза її межами. Більше того, індекс інфляції цін на 

продовольство у травні 2017 р. був найвищим – 10,6 пунктів у порівнянні з 3 пунктами у січні 2017 р. 

Негативні стратегії виживання. Загальні тенденції свідчать про те, що взимку ціни на всі види 

продовольства зростають, особливо на свіжі продукти (овочі, молоко та м'ясо). Підвищення цін змушує 

людей вдаватися до негативних стратегій виживання, наприклад, купувати дешеві продовольчі товари, 

що особливо характерно для літніх жінок. У цілому, застосування негативних стратегій виживання 

характерне для майже половини населення ПУТ та НПУТ. Частіше їх застосовують ВПО: 59% таких 

домогосподарств вдаються до стресових, кризових або екстрених стратегій виживання (дані Кластера 

продовольчої безпеки за лютий 2017 р.) 

Доступ до продовольства взимку. Попередні висновки за результатами проведеного у липні 2017 р. 

аналізу даних в рамках спільної оцінки продовольчої безпеки свідчать про те, що 23% домогосподарств 

як на ПУТ, так і на НПУТ у найхолодніші зимові місячці зими (у лютому) не мають достатньо 

продовольства для задоволення власних потреб у харчуванні. Спостерігається чітка тенденція 

підвищення рівня незадоволення потреб у харчуванні у зимовий період, причому частка 

домогосподарств, для яких актуальна ця проблема, сягає максимуму у січні-лютому (20-23%), хоча у 

листопаді-грудні та березні-квітні цей показник також залишається високим (10% й більше). Влітку, 

протягом липня-вересня, ця частка зменшується до 3-4%. 

Зростання витрат у зимовий період. Зростання цін на продовольство відбувається у період, коли 

підвищуються витрати на опалення і збільшуються потреби у паливі (для приготування їжі, на 

сільськогосподарські роботи тощо), що є особливо важким тягарем для уразливих домогосподарств.  

Соціально-економічний вплив конфлікту. У той час як витрати на продовольство збільшуються, 

реальний дохід падає. Аналіз впливу конфлікту на соціально-економічне становище населення, 

нещодавно проведений Кластером, показав, що рівень бідності за фактичною вартістю життя у 

Луганській області (на ПУТ) виріс із 20% у 2013 р. до 74% у 2015 р., а в Донецькій області (на ПУТ) – з 

22% до 66% [Кластер продовольчої безпеки і засобів до існування /Український центр соціальних 

реформ, 2017 р.] За відсутності достатньої підтримки щодо продовольства, сільського господарства 

та/або засобів до існування, існує очевидний ризик того, що уразливі категорії населення можуть 

потрапити у ще більш небезпечну ситуацію продовольчої нестабільності та бідності, якщо їм не надати 

таку підтримку у наступні місяці. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Ціни продуктового кошика, за повідомленнями ЗМІ, стабільно зростають на НПУТ та й на іншій території 
України. Зокрема, з січня 2017 р. вартість продуктового кошика зросла на 6% на ПУТ та НПУТ. 
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РОЗШИРЕННЯ ПРОДУКТОВОГО КОШИКА 

Члени Кластера дотримуються настанов щодо порядку 

роботи, викладених у документі «Критерії визначення 

цільових груп і планування раціонів у Кластері продовольчої 

безпеки»8, підготовленому Кластером. 

Проте, через додаткові потреби у продовольстві у зимовий 

період, партнери Кластера у попередні роки взимку 

зазвичай розповсюджували розширені продуктові кошики, 

забезпечуючи калорійність близько 2600 ккал на особу  на 

добу.  

Потреби у споживанні калорій. Холодне середовище 

збільшує витрати енергії для людини, особливо якщо житло, 

одяг та/або опалення не відповідають встановленим 

нормам. За наявними домовленостями, за базову середню 

температуру  прийнято вважати 20ºC, і при кожному падінні 

температури на 5ºC необхідно додавати 100 ккал (на особу 

на добу) до стандартного продуктового кошика, як 

зазначено у документі «Потреби у продовольстві та 

харчуванні у надзвичайних ситуаціях»9 (див. таблицю 

праворуч).   

Враховуючи збільшення витрат на продовольство у зимовий 

період та додаткові витрати на опалення, багато уразливих 

домогосподарств не здатні задовольнити свої енергетичні 

потреби.10   

У межах даного сектора у зимові місяці рекомендується 

надавати додаткові продовольчі товари, доповнюючи 

існуючі продуктові набори, щоб забезпечити достатню 

кількість енергії. Серед можливих варіантів доповнення 

наборів додатковими продуктами – високоякісні жири, які містяться у свіжому м'ясі й субпродуктах, 

свіжих молочних продуктах, яйцях, сухофруктах тощо. Вибір різних продуктів харчування для 

можливого включення до продуктового кошика можна визначити за допомогою програми Nutval 

(скорочено від Nutrition Value, тобто «поживна цінність»).11 Див. також далі розділ про розподіл 

продовольства.  

 

 

 

 

                                                           
8 Див. http://fscluster.org/ukraine/document/updated-sep-2017fsc-targeting-criteria, де також подано настанови 
щодо грошових переказів. У рекомендаціях Кластера продовольчої безпеки та засобів до існування 
рекомендовано наступне: 2 100 ккал на особу на добу – для категорій населення, які повністю залежать від 
продовольчої допомоги й не мають інших джерел продовольства; 1 600 ккал на особу на добу – для категорій 
населення, які частково залежать від продовольчої допомоги, але мають інші джерела продовольства.   
9 http://www.unhcr.org/45fa745b2.html 
10 Впродовж чотирьох найхолодніших місяців (листопад-лютий) в Україні середнє збільшення потреби в 
калорійності на особу на добу складає 420 ккал: від 2 100 до 2 520 ккал упродовж зими (як показано на 
діаграмі).  
11 Версію програми NutVal в форматі MS Excel можна завантажити за посиланням нижче: 
http://www.nutval.net/2007/05/downloads-page.html 

Потреба у калорійності у зимовий 
період 
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http://fscluster.org/ukraine/document/updated-sep-2017fsc-targeting-criteria
http://www.unhcr.org/45fa745b2.html
http://www.nutval.net/2007/05/downloads-page.html
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КРИТЕРІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ УРАЗЛИВОСТІ 

Кластер дотримується критеріїв уразливості, розроблених у жовтні 2016 р.  

Детальнішу інформацію з цього можна знайти у довідковому документі «Критерії Кластера 

продовольчої безпеки для визначення цільових груп і планування раціонів»: 

http://fscluster.org/ukraine/document/updated-sep-2017fsc-targeting-criteria  

Необхідно застосовувати принцип неспричинення шкоди та враховувати його при плануванні й наданні 

допомоги, особливо у громадах, де проживають різні категорії населення (постійне населення; 

приймаючі громади; ВПО; особи, що повернулися додому), щоб уникати створення конфліктних 

ситуацій.  

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ГРУП І КООРДИНАЦІЯ 

При плануванні заходів із продовольчої безпеки в рамках підготовки до зими членам Кластера 

рекомендовано підтримувати зв'язок із командою Кластера (координатором Кластера та спеціалістом 

з управління інформацією), щоб уникнути непорозумінь та дублювання діяльності. 

Також членам Кластера рекомендовано координувати на двосторонній основі свою діяльність із 

організаціями, що працюють в аналогічній галузі, щоб надавати всеохоплюючу допомогу, забезпечити 

співпрацю та уникнути дублювання активностей (наприклад, проводити порівняння відповідних 

переліків бенефіціарів на місцевому рівні). Зокрема, слід координувати роботу з колегами з Кластера 

продовольчої безпеки та засобів до існування  та колегами з інших кластерів. Члени Кластера повинні 

продовжувати подавати щомісячні звіти про свою діяльність. 

Кластер також працюватиме над посиленням синергії у підходах до реалізації інших програм з 

підготовки до зими, що реалізуються Кластером житлової допомоги та Кластером води, санітарії та 

гігієни.  

АДАПТАЦІЯ МЕХАНІЗМУ РОЗПОДІЛУ ПРОДОВОЛЬСТВА ДО КОНКРЕТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

 Доставка додому: 

Партнери у сфері продовольчої безпеки вже здійснюють доставку продовольства додому 

деяким уразливим групам населення (літнім людям; особам з інвалідністю). Аналогічний 

механізм може бути поширений на інші уразливі групи у зимові місяці12. 

 Раціони на 2-3 місяці:  

Продуктові набори зазвичай надаються у формі місячних раціонів харчування. Організації-

партнери можуть розглянути питання про видачу раціонів харчування одразу на 2-3 місяці, щоб 

сприяти створенню запасів на рівні домогосподарств.  

 Кількість пунктів видачі:  

Кількість пунктів видачі допомоги слід збільшити, щоб покращити доступ для цільових 

отримувачів допомоги у відповідних населених пунктах.  

 Пункти безкоштовного харчування (польові кухні):  

Упродовж минулого року партнери Кластера  надали цінну допомогу через забезпечення 

гарячої їжі у пунктах безкоштовного харчування. Можна розглянути питання відновлення такої 

допомоги, адже у зимовий період пункти безкоштовного харчування сприяли б розподілу 

продовольства у приміщеннях, що дозволило б уникнути великих черг та організувати окремі 

черги для літніх людей та інших уразливих груп.  

 

                                                           
12 Щодо більшості вразливих груп слід застосовувати критерії уразливості Кластера продовольчої безпеки 
http://fscluster.org/ukraine/document/fsc-vulnerability-criteria-september та Кластера захисту в Україні. 

http://fscluster.org/ukraine/document/updated-sep-2017fsc-targeting-criteria
http://fscluster.org/ukraine/document/fsc-vulnerability-criteria-september
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НАТУРАЛЬНЕ (НАПІВНАТУРАЛЬНЕ) ГОСПОДАРСТВО 

Сільськогосподарські потреби. Потреба у сільськогосподарській допомозі залишається особливо 

значною уздовж «лінії розмежування», де підтримку від партнерів Кластера отримує менше 1% 

домогосподарств (SEINA, 2017 р.). Через уповільнення темпів економічного розвитку та закриття цілих 

галузей, що призводить до безробіття, зменшення доходів та посилення уразливості, 

домогосподарства дедалі більше покладаються на присадибне господарство як засіб підтримки своєї 

продовольчої безпеки. Відсутність достатньої сільськогосподарської підтримки в осінній період може 

вплинути на рівень продовольчої безпеки: 

 Багато селян у зимовий період споживають переважно продукти, отримані з їхніх присадибних 

ділянок та дрібних господарств. Щоб надати цим людям повноцінне і різноманітне харчування, 

важливо забезпечити наявність у них належних зимових складських приміщень (погребів, 

клунь тощо) для зберігання овочів, фруктів та консервів. 

 Продукти харчування, отримані від домашньої худоби, є головним джерелом білків та інших 

життєво важливих поживних речовин для дрібних господарів, доступ яких до продовольчих 

ринків обмежений через фінансові та логістичні перешкоди. Малозабезпеченим 

домогосподарствам необхідні достатні запаси корму для тварин для підтримання самостійного 

виробництва поживних продуктів харчування, зокрема, яйця, м'ясо та молоко. 

 Найбільш уразливими є домогосподарства, що проживають у районах уздовж «лінії 

розмежування» та на НПУТ, де поширено безробіття й у людей немає джерел доходу. 

ЛОГІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ  

Кластер логістики вже працює з організаціями-партнерами над плануванням своєчасної доставки 

предметів постачання у різних регіонах України, особливо на НПУТ. Аналіз ситуації Кластера логістики 

за минулий рік підтверджує, що серед важливих чинників, які слід враховувати у зимовий період, – 

зледеніння доріг та проходів через контрольно-пропускні пункти, а також короткий світловий день. 

Існує ймовірність дефіциту палива, його замерзання та псування продовольчих товарів при мінусовій 

температурі під час транспортування, тому особи, що мають до них доступ, можуть обмежити їх 

споживання через фактичне збільшення вартості комунальних послуг. Кластер логістики здійснює 

підготовку транспортування, завчасного розміщення й складування. Особливо рекомендується 

заздалегідь створювати запаси основних продовольчих товарів/наборів на НПУТ, дотримуючись 

правил складування продовольчих товарів з метою уникнення їх псування. 

ЗВ'ЯЗОК З ДІЯЛЬНІСТЮ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБАМИ ДО ІСНУВАННЯ 

Продовольча безпека тісно пов'язана з засобами до існування та рівнем доходів домогосподарств.  

Враховуючи це, Кластер продовольчої безпеки та засобів до існування, у координації з Кластером з 

житлової допомоги, рекомендує партнерам проводити заходи із забезпечення засобами до існування 

для підтримки досягнення цілей Кластера з житлової допомоги щодо підготовки до зими. 

Рекомендований підхід підпадає під категорію «Раннє відновлення у рамках підготовки до зими» та 

передбачає наступні види заходів13: 

1. Гранти малим підприємствам у рамках забезпечення засобами до існування на підтримку 
виробництва пресованого біопалива (брикетів із біомаси). 

2. Надання малим підприємствам підтримки у виробництві сировини, що допоможе 
домогосподарствам в зимовий період - вугілля,  брікети інше(особливо на ПУТ поблизу «лінії 
розмежування»). 

3. Надання будівельним підприємствам підтримки у виробництві ізоляційних виробів зі 
скловати та забезпечення отримувачам допомоги можливості їх придбати. 

                                                           
13 Докладніше про ці заходи з забезпечення заходами до існування див. настанови Кластера з житлової 
допомоги «Підготовка до зими, відновлення і засоби до існування» за посиланням: 
https://www.sheltercluster.org/response/ukraine  

https://www.sheltercluster.org/response/ukraine
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4. Інші види заходів погоджуватимуться з Кластером з житлової допомоги і/або Кластером 
продовольчої безпеки та засобів до існування . 

Звітування з питань раннього відновлення в рамках підготовки до зими. Кластер продовольчої 
безпеки та засобів до існування і Кластер з житлової допомоги спільно рекомендують партнерам 
звітувати про такі заходи у тому кластері, який відповідає головній задачі: наприклад, щодо 
підтримки у забезпеченні засобами до існування/доходів за категорією «Підготовка до зими» 
звітність про захід буде подаватися у Кластер продовольчої безпеки та засобів до існування. З іншого 
боку, розподіл, наприклад, брикетів, вироблених у рамках цього виду заходів, буде відображатися у 
звітності до Кластера з житлової допомоги.  

ПРИПУЩЕННЯ 

Безпека та доступ нещодавно стали важливими факторами для гуманітарної спільноти. Захищеність та 

безпека постраждалого населення у розподільчих пунктах є необхідними передумовами успішної 

реалізації додаткових заходів, необхідних у період підготовки до зими. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кластер Продовольчої Безпеки та Засобів до Існування виражає подяку  
NGO FORUM UKRAINE 

 за переклад цього документа російською та українською мовами  
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ДОДАТОК 1 

 

Рекомендовані показники продовольчої безпеки для використання у звітах 

партнерів за результатами моніторингу після надання гуманітарної допомоги 

 

 Показник споживання продовольства (ПСП) 

ПСП вимірює поточне споживання продовольства. Досліджувані домогосподарства 
розподіляють по групах за різноманітністю споживаних продуктів харчування та частотою їх 
споживання. ПСП відображає доступ домогосподарств до продовольства і є основним 
показником, за допомогою якого домогосподарства розподіляють по різних групах відповідно 
до достатності продуктів харчування, спожитих за тиждень, що передував дослідженню. 
 

 Показник різноманітності харчування  

Показник різноманітності харчування вимірює кількість різних груп продуктів харчування, 

спожитих за цей період. Він дозволяє оцінити якість харчування й добре доповнює ПСП, тому 

що надає повну характеристику раціону харчування домогосподарства. Більшість організацій 

(включно з ВПП) для тлумачення застосовують наступні порогові значення: 6 та більше = 

достатня різноманітність харчування; 4,5-6 = середня різноманітність харчування; <4,5 = низька 

різноманітність харчування. 

 

 Стратегії виживання 

─ Стратегії виживання щодо продовольства 

Цей показник вимірює безпосередню та короткострокову зміну моделей споживання. Хоча 
він є важливим для розуміння більш довгострокових стратегій забезпечення засобами до 
існування у надзвичайній ситуації, управління короткостроковими стратегіями споживання 
є точним показником високого рівня продовольчої безпеки. Деякі з основних видів таких 
стратегій виживання включають наступні: зміна раціону харчування, перехід у споживанні 
продовольства з улюблених продуктів на дешевші, менш улюблені замінники, зменшення 
розміру порцій або кількості прийомів їжі, надання переваги певним членам 
домогосподарства перед іншими, відсутність харчування протягом дня.  
 

─ Стратегії виживання щодо засобів до існування  

Цей показник вимірює стабільність засобів до існування. Він базується на серії запитань 
стосовно досвіду домогосподарства щодо подолання стресу, що пов'язаний з засобами до 
існування, та вичерпання коштів упродовж 30 днів до початку опитування/дослідження. 
Відповіді використовують для того, щоб зрозуміти, з яким стресом і небезпекою зіткнулися 
домогосподарства, та потім охарактеризувати їхню спроможність щодо майбутньої 
продуктивності. Усі стратегії поділяють на три великі групи: стресові стратегії, кризові 
стратегії та екстрені стратегії. 
 Стресові стратегії, наприклад, позичання грошей або витрачання заощаджень, – це 

стратегії, що вказують на зменшення здатності протидіяти майбутнім потрясінням через 

поточне зменшення ресурсів або збільшення боргів. 

 Кризові стратегії, наприклад, продаж виробничих фондів, – прямо зменшують 

майбутню продуктивність, зокрема формування людського капіталу. 

 Екстрені стратегії, наприклад, продаж землі, – впливають на майбутню 

продуктивність, але є складнішими для зміни або більш радикальними за характером.  

 
 Економічна уразливість 

Економічна уразливість домогосподарства визначається за  допомогою частки витрат на 
продовольство в загальному об’ємі витрат домогосподарства, або статусу бідності (за 
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національною межею бідності). Хоча статус бідності дозволяє краще оцінити уразливість 
домогосподарства, він може бути непридатним для цілей моніторингу після надання 
допомоги. 
─ Частка витрат на продовольство  

У більшості оцінок інформація про межу бідності відсутня. Якщо дослідження не дозволяє 
отримати дані про межу бідності, економічну уразливість вимірюють за допомогою 
показника «частка витрат на продовольство». Цей показник заснований на такому 
припущенні: чим більша важливість продовольства у загальному бюджеті 
домогосподарства (порівняно з іншими предметами споживання/послугами), тим більш 
економічно уразливим є господарство. 
Показник «частка витрат на продовольство» обчислюють, по суті, шляхом ділення суми 
загальних витрат на продовольство на суму загальних витрат домогосподарства. Це 
вимірювання економічної уразливості відображає, головним чином, який обсяг (у 
пропорції) загальних витрат домогосподарства спрямовано на непродовольчі товари. 
Інакше кажучи – наскільки велику роль відіграють продукти харчування/їжа порівняно зі 
споживанням інших, непродовольчих товарів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


