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Цей аналіз здійснено командою Кластеру продовольчої безпеки та життєдіяльності (КПБтаЖ)1 для
висвітлення соціально-економічних тенденцій і ситуації з продовольчою безпекою в Східній Україні.
Цей звіт доповнює Звіт про спільну оцінку продовольчої безпеки і соціально-економічний аналіз,
підготовлений КПБтаЖ у вересні 2017 року.
Мета аналізу – здійснити огляд загальної ситуації, зосереджуючи увагу на продовольчій безпеці і
соціально-економічних аспектах в умовах поточного конфлікту в Луганській і Донецькій областях.
Відповідно, аналіз спрямований на відображення, за можливості, тенденцій у сфері продовольчої
безпеки (споживання харчових продуктів, індексу продовольчої безпеки, цін на харчові продукти,
витрат на харчові продукти, уразливих верств населення, стратегій виживання), а також основних
тенденцій, пов’язаних із макроекономічною ситуацією, демографічними показниками,
господарською діяльністю/підприємствами, трудовими ресурсами, бідністю, доходами і витратами
домогосподарствам (ДГ) з початку конфлікту.
Для одержання додаткової інформації в цьому контексті, на які є посилання в цьому аналізі, КПБтаЖ
рекомендує ознайомитися з нижченаведеними звітами:
◼ Звіт про спільну оцінку продовольчої безпеки, КПБтаЖ, вересень 2017 року.
◼ Звіт про соціально-економічний аналіз, КПБтаЖ, вересень 2017 року.
◼ Звіт про аналіз продовольчої безпеки та уразливості (на основі Міжвідомчої оцінки
уразливості (МВОУ) і Багатосекторальної оцінки потреб (БСОП), основні висновки,
Всесвітня продовольча програма (ВПП) і КПБтаЖ, лютий 2017 року.
◼ Дослідження соціального захисту і мереж безпеки в Україні. ВПП, грудень 2017 року.
◼ Оцінка соціально-економічного впливу в Східній Україні
◼ Ініціатива REACH (міжвідомча оцінка уразливості (МВОУ), Багатосекторальна оцінка
потреб (БСОП), тематична оцінка життєздатності, зональна оцінка, аналіз тенденцій,
оцінка (зимовий період 2018 року)
◼ Звіт Національної системи моніторингу про ситуацію з внутрішньо переміщеними
особами, грудень 2017 року, Міжнародна організація міграції (МОМ) (Національна
система моніторингу (НСМ)).
◼ Соціально-економічний вплив на внутрішньо переміщених осіб і повернення ветеранів,
Світовий банк, 2017 рік.

ДАНІ, ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
АНАЛІЗ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ: Аналіз продовольчої безпеки ґрунтується на нижченаведених
даних: Оновлена інформація про продовольчу безпеку в Україні ВПП (березень 2015 року)2, Оцінка
продовольчої безпеки ВПП (листопад 2015 року), Оновлена інформація про продовольчу безпеку ВПП
(червень 2016 року)3, Міжвідомча оцінка уразливості (МВОУ) REACH (вересень 2016 року),
Багатосекторальна оцінка потреб (БСОП I) (жовтень 2016 року), Спільна оцінка продовольчої безпеки
КПБтаЖ (вересень 2017 року – дані, зібрані в червні), Зональна оцінка REACH (червень 2017 року),
Дані про аналіз тенденцій REACH (вересень 2017 року), Дані про багатосекторальну оцінку потреб

1

Антон Товченко і Лайн Ріндебек (Line Rindebaek), Україна, КПБтаЖ, березень 2018 року.
Згідно з даними Багатосекторальної оцінки потреб (БСОП) Форуму НДО у п'яти постраждалих областях Східної
України, березень 2015 року.
3
На підставі даних ВПП про оцінку уразливості, зібраних протягом квітня-травня 2016 року.
2
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REACH стосовно НПУТ (БСОП II) (жовтень 2017 року) та дані про оцінку REACH (зимовий період)
стосовно ПУТ (дані, зібрані в лютому 2018 року).4
Методологія, що використовується для визначення рівнів відсутності продовольчої безпеки, – це
класифікація ВПП продовольчої безпеки на рівні домогосподарств (Підхід CARI).5 Ця класифікація
ґрунтується на поточному статусі продовольчої безпеки домогосподарств (із використанням
показників споживання харчової продукції) та можливостей пристосування (з використанням
показників для оцінки економічної уразливості та вичерпання активів). Методологія CARI також
використовувалася для аналізу результатів вищенаведених досліджень6, тому їх можна порівняти з
висновками, наведеними в цьому документі.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: Соціально-економічна частина аналізу ґрунтується на
додаткових даних та інформації із нижченаведених джерел: Державна служба статистики України
(Держстат), Пенсійний фонд України, Міністерство соціальної політики України та Інститут демографії
та соціальної досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України7 і урахування середніх
показниках в Україні і на підконтрольних уряду територіях (ПУТ) у Донецькій і Луганській областях.
Аналіз ґрунтується на даних до конфлікту (підконтрольні уряду території (ПУТ) і непідконтрольні
уряду території (НПУТ)) із зосередженням уваги на періоді після конфлікту до 2017 року,
використовуючи доступні попередні дані за 2018 рік. Після 2014 року доступні тільки дані про ПУТ, та
будь-які посилання на Донецьку і Луганську області за відсутності іншого визначення означають лише
ПУТ.

СТРУКТУРА АНАЛІЗУ І ЗВІТ:
РОЗДІЛ ПРО ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ звіту охоплює нижченаведені аспекти:
1.

Рівень споживання харчових продуктів, що охоплює уразливі домогосподарства, тенденції
у вікових групах, споживання і сезонність (ПУТ: сторінки 7-8, і НПУТ: сторінка 14).

2.

Показник різноманітності харчування (ПУТ: сторінки 8-9, і НПУТ: сторінка 15).

3.

Витрати на харчові продукти (ПУТ: сторінка 9, і НПУТ: сторінка 15).

4.

Стратегії виживання, у тому числі стресові стратегії виживання, кризові стратегії виживання
або надзвичайні стратегії виживання) (ПУТ: сторінки 9-10, и НПУТ: сторінки 15-16).

5.

Відсутність продовольчої безпеки, в тому числі тенденції щодо відсутності продовольчої
безпеки, огляд помірного рівня відсутності продовольчої безпеки, а також високого рівня
відсутності продовольчої безпеки з порівняльними показниками гранично забезпеченими
харчовою продукцією групами, уразливими групами, із урахуванням впливу пенсійної
реформи, а також зв’язок між уразливістю та відсутністю продовольчої безпеки) (ПУТ:
сторінки 10-13, і НПУТ: сторінки 16-18).

6.

Моніторинг цін на харчову продукцію в ПУТ і НПУТ (сторінки 18-21).

РОЗДІЛ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ звіту охоплює нижченаведені основні аспекти:
1.

Вплив конфлікту на рівні домогосподарств, а саме огляд впливу на основні соціальні

4

Див.
сайт
https://www.wfp.org/content/ukraine-food-security-update-march-2015,
https://www.wfp.org/content/ukraine-food-security-assessment-november-2015,
5
Докладніша інформація про CARI розміщена на сайті https://resources.vam.wfp.org/CARI.
6
Для узгодженого аналізу було вирішено не робити розрізнення між географічними зонами ПУТ у Луганській і
Донецькій областях.
7
Див. інформацію на веб-сайтах ДССУ www.ukrstat.gov.ua, http://www.idss.org.ua, http://www.pfu.gov.ua, і
www.msp.gov.ua
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показники, зокрема бідність (мінімальний прожитковий мінімум), дохід, витрати тощо)
(сторінки 23-32).
2.

Вплив конфлікту на трудові ресурси, а саме огляд впливу на зайнятість і безробіття,
економічно активне населення, заробітну плату (сторінки 33-38).

3.

Вплив на рівні господарської діяльності, а саме огляд впливу на підприємницьку діяльність і
підприємства (сторінки 39-41).

4.

Вплив на макрорівні, а саме огляд впливу на загальну економічну ситуацію (сторінки 42-44).

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ: УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
Аналіз відображає тенденції існування відсутності продовольчої безпеки та окреслює співвідношення
між відсутністю продовольчої безпеки, уразливістю та соціально-економічними тенденціями. Він
також демонструє існуючий вплив конфлікту на ключові соціально-економічні показники, зокрема в
Луганській та Донецькій областях.8
АНАЛІЗ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ:
■

Відсутність продовольчої безпеки на ПУТ: згідно з даними оцінки REACH (зимовий період)
(лютий 2018 року) рівень помірної та високого рівня відсутності продовольчої безпеки в ПУТ
збільшився на 18,7% (15% у червні 2017 року), в тому числі 1,7% високого рівня відсутності
продовольчої безпеки (порівняно з 0,9% у червні 2017 року). В історичному розрізі потреби у
харчових продуктах в Україні зростають взимку і весною, що негативно впливає на рівні
продовольчої безпеки особливо уразливих домогосподарств.9 Однак оцінка REACH зимового
періоду підтверджує тенденцію підвищення рівня відсутності продовольчої безпеки
уразливих верств населення на ПУТ протягом досліджуваного періоду (2016-2018 рр.). Ця
оцінка стосується домогосподарств, які сильно страждають від нестачі харчових продуктів,
однак чітко визначені як такі, що помірно не забезпечені харчовими продуктами.

■

Незабезпеченість харчовими продуктами на НПУТ: Загальний рівень помірного і великого
дефіциту харчових продуктів зменшився з 26% (показник червня 2017 року) до 17,4%
(показник жовтня 2017 року) згідно з даними БСОП-2 REACH. Із них 3,2% є сильно
незабезпеченими харчовими продуктами (5,2% станом на червень 2017 року). Зниження
рівня відсутності продовольчої безпеки, головним чином, є наслідком сезонного зниження цін
(пік зростання цін у травні – 1 086,00 грн – найвищий показник з початку конфлікту щодо
вартості продуктового кошику, контрольованої ВПП, який, однак, знизився на 19% у серпні),
що відіграло ключову роль у покращенні ситуації з продуктами.

■

Впливу пенсійної реформи на ПУТ: Пенсійна реформа (яка набрала чинності у жовтні 2017
року) позитивно вплинула на домогосподарства, основними годувальними яких є пенсіонери.
Згідно з даними оцінки зимового періоду REACH 90% із цих голів домогосподарств заявили,
що їхні пенсії збільшилися після впровадження реформи. Водночас рівень відсутності
продовольчої безпеки домогосподарств, основні годувальники яких досягли віку 60 років,
знизився з 21% у червні 2017 року до 18% у лютому 2018 року, незважаючи на сезонний вплив
зимового періоду.

■

Відсутність продовольчої безпеки та безробіття на ПУТ – нова ключова уразлива група:
Згідно з даними оцінювання зимового періоду REACH підтверджується тенденція, виявлена у

8

Див.
також
презентацію
КПБтаЖ
в
PowerPoint,
створену
29
березня
2018
року:
http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-presentation-trend-analysisfood.
9
Докладніша інформація наведена в Примітках до Настанов щодо підготовки до зимового періоду КПБтаЖ на
2017-2018 рр. щодо продовольчої безпеки (інформація англійською, української та російської мовами)
http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017
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2017 році, щодо безпосереднього зв’язку між відсутністю продовольчої безпеки та
безробіттям. У лютому 2018 року рівень відсутності продовольчої безпеки підвищився до 26%
(порівняно з 11% у червні 2016 року) стосовно домогосподарств, вік основних годувальників
яких становить 40-60 років. Це, головним чином, зумовлене великою часткою безробітних, які
входять до складу цієї вікової групи. Що стосується домогосподарств, голови яких є
безробітними від 40 до 60 років, їхній рівень відсутності продовольчої безпеки становить 37%.
■

Споживання харчових продуктів на ПУТ: На ПУТ частка домогосподарств з недостатнім або
граничним рівнем споживання харчових продуктів збільшилася до 20,9% у лютому 2018 року
(від 17,8% у червні 2017 року). Що стосується уразливих груп, ця частка залишається великою і
становить 29%. Старші вікові групи (від 60 років) традиційно вважалися найбільш уразливими
у 2016 і 2017 рр., однак у 2018 році 27,4% домогосподарств, основними годувальниками яких
є люди від 40 до 60 років, мали недостатній або граничний рівень споживання харчових
продуктів. Що стосується домогосподарств, основними годувальниками яких є люди похилого
віку (понад 60 років), рівень недостатнього споживання сьогодні становить 22%.

■

Споживання харчових продуктів на НПУТ: У НПУТ спостерігається позитивна тенденція, що,
головним чином, зумовлена зниженням цін на продукти (сезонний фактор). У жовтні 2017
року частка домогосподарств з недостатнім або граничним рівнем споживання харчових
продуктів становила 16% (порівняно з 21% у червні 2017 року), однак порівняно з жовтнем
2016 року рівень недостатнього споживання харчових продуктів несуттєво підвищився з 15%.
У НПУТ домогосподарства, основними годувальниками яких є люди похилого віку (понад 60
років), залишилися найбільш уразливими у жовтні 2017 року, 19% із яких у середньому мали
недостатній або граничний рівень споживання харчових продуктів.

■

Негативні стратегії виживання на ПУТ: У лютому 2018 року 78% домогосподарств на ПУТ
застосовували негативні стратегії виживання – найвищий показник із квітня 2016 року
порівняно з 53% у червні 2017 року.

■

Негативні стратегії виживання на НПУТ: Незважаючи на зниження з 87% у червні 2017 року
(коли ціни на харчові продукти були високими), кількість домогосподарств у НПУТ, які
застосовували негативні стратегії виживання, залишалася високою на рівні 71%.

■

Витрати на харчові продукти на ПУТ: Витрати на харчові продукти на ПУТ загалом
зменшилися, головним чином, унаслідок збільшення витрат на комунальні послуги, що
негативно вплинуло на споживання харчових продуктів в уразливих групах.

■

Загальна інформація про уразливі групи: Аналіз основних індикаторів (рівень споживання
харчових продуктів, стратегії виживання та індекс продовольчої безпеки) за даними про
оцінку зимового періоду REACH на ПУТ (лютий 2018 року) і дані БСОП-2 REACH у НПУТ
(жовтень 2017 року) демонструють, що і в ПУТ, і в НПУТ найбільш уразливими залишаються
домогосподарства з одним годувальником і дітьми, домогосподарства, основними
годувальниками є люди похилого віку (понад 60 років) (головним чином, ті, що проживають
окремо), люди з хронічними захворюваннями та інваліди, домогосподарства, основними
годувальниками яких є жінки, а також домогосподарства, у складі яких є безробітні, та,
зокрема, домогосподарства, основними годувальниками яких є люди віком від 40 до 60 років
(безробітні).
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АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ:
■ Реальний грошовий дохід: Реальний грошовий дохід на одну особу, що суттєво знизився в
період з 2013 року до 2015 року, ще знизився у 2016 році на 19% у Донецькій області та на
26% у Луганській області порівняно з 2015 роком. Протягом цього часу середній показник в
Україні збільшився на 0,8%.10
■ Реальна заробітна плата: Реальна заробітна плата в Донецькій області збільшилася на 4% за
період із 2015 року до 2016 року і на 18% у Луганській області порівняно з 2016 роком. У 2017
році реальна заробітна плата збільшилася на 11% у Донецькій області і на 12% у Луганській
області порівняно з 2016 роком. Однак при оцінюванні фактичної купівельної спроможності з
урахуванням рівня заробітної плати, що коригується до рівня фактичного мінімального
прожиткового мінімуму, «заробітна плата» у 2017 році все ще на 22% нижче у Донецькій
області і на 33% нижче у Луганській області порівняно з 2013 роком.
■ Рівні бідності: У період з 2013 року до 2015 року рівень бідності, що визначається фактичних
витрат на проживання, суттєво підвищився, однак ця тенденція стабілізувалася у 2016 році,
коли рівень бідності знизився з 66% (2015 рік) до 59% (2016 рік) у Донецькій області і в
Луганській області з 74% (2015 рік) до 71% (2016 рік). Це покращення, головним чином,
зумовлене підвищенням негрошових витрат, зокрема державних субсидій на комунальні
послуги і витрат, трансформованих із споживчих продуктів, вироблених на власних
сільськогосподарських присадибних ділянках, а також продуктів, створених для власних
потреб. Однак, незважаючи на несуттєво покрашення загального рівня бідності (у загальному
складі населення) в Луганській та Донецькій областях, при порівнянні даних за 2016 - 2015 рр.
рівень бідності несуттєво підвищився (на 1,1% у Донецькій області до рівня 31,8% і на 0,8% у
Луганській області до рівня 31,8%). Це означає, що найбільш уразливі групи населення
залишилися на такому самому рівні бідності, що і в 2015 році (або їхній рівень життя навіть
погіршився).
■ Витрати домогосподарств: Загальні витрати домогосподарства збільшуються швидше, ніж
загальний рівень доходу, що, головним чином, зумовлене підвищенням грошових і
негрошових витрат на харчові продукти і комунальні послуги.
■ Підвищення споживчих цін: У період з 2013 роком по 2017 рік індекс споживчих цін11
збільшився на 119% у Донецькій і на 125% у Луганській областях. Протягом цього періоду ціни
на харчові продукти збільшилися на 114% у Донецькій і на 122% у Луганській областях,
водночас ціни на комунальні послуги збільшилися на 330% у Донецькій і на 374% у Луганській
областях.
■ Пенсійна реформа: Після впровадження пенсійної реформи з 01 січня 2017 року до 01 січня
2018 року розмір пенсій збільшився на 56% у Донецькій і на 52% у Луганській областях, при
цьому середній показник підвищився на 39% на всій території України. Однак станом на 01
січня 2018 року розмір пенсії 79% пенсіонерів становив менше 3 000,00 грн (фактичний
прожитковий мінімум становив 3 128,00 грн).
■ Тенденції зміни структури і численності населення (демографічні тенденції): У період з 2015
року до 2017 року кількість людей у групі людей похилого віку (понад 65 років) збільшилася
10

Відповідно до останнього звіту МВФ «зниження доходу в Україні, головним чином, спричинене впливом
військового конфлікту» і «зниження доходу в Україні, головним чином, пояснюється винятковими обставинами
та, ймовірно, має тимчасовий характер. Директивний документ МВФ про макроекономічний розвиток і
перспективи
у
країнах,
що
розвиваються,
із
низьким
рівнем
доходів
–
2018
рік:
http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/03/22/pp021518macroeconomic-developments-andprospects-in-lidcs.
11
На підставі порівняння цін у 2017 – 2013 рр.
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на 8% у Донецькій області і на 11% у Луганській області, водночас численність інших груп
населення зменшилася (зокрема дітей до 15 років і працездатних людей віком від 15 до 64
років). Це свідчить про збільшення демографічного навантаження на працездатне населення
у 2017 році порівняно з 2015 роком. Крім цього, численність економічно активне населення
зменшилася на 2% у Луганській і Донецькій областях, що також збільшило економічне
навантаження на працездатне зайняте населення.
■ Безробіття: Рівні безробіття працездатних верств населення у період з 2015 року до 2017 року
продовжували зростати – на 15% у Донецькій і на 17,4% у Луганській областях у січні-вересні
2017 року порівняно із середнім показником в Україні на рівні 9,7%. Однак кількість людей,
офіційно зареєстрованих як безробітні у соціальних центрах зайнятості, зменшилася у
Донецькій області з 41 600 осіб на початку 2016 року до 33 000 осіб на початку 2017 року, а
також із 17 700 до 16 000 осіб у Луганській області.
■ Зайнятість: У період з 2015 року до 2016 року кількість людей, які працювали в економічно
активних підприємствах, зменшилася з 410 000 до 314 000 осіб у Донецькій області та в
Луганській області – з 112 000 до 104 000 осіб, що, головним чином, пов’язане із закриттям
великих і середніх підприємств. Однак у 2016 році спостерігається позитивна тенденція щодо
економічної активності «індивідуальних підприємців» порівняно з часткою людей, які
працюють на підприємствах, кількість яких збільшилась із 27% (2015 рік) до 33% (2016 рік) у
Донецькій області, та з 33% до 34% у Луганській області.
■ Тенденція щодо закриття підприємств: За результатами аналізу даних 2016 року було
визначено продовження тенденції 2013-2015 рр., однак із набагато більшим впливом на
великі і середні підприємства порівняно з малими і мікропідприємствами. Великі і середні
підприємства все ще становлять приблизно 90% частки працівників та обороту.
■ Заборгованість за заробітною платою: До січня 2018 року заборгованість за заробітною
платою збільшилась до 453 мільйонів грн у Донецькій області та до 557 мільйонів грн у
Луганській області, що спільно становить 43% від загальної заборгованості за заробітною
платою в Україні.
■ Валовий регіональний продукт: Через два роки після прояву суттєвих негативних тенденцій
щодо всіх основних макроекономічних показників у 2016 році обсяги Валового регіонального
продукту збільшилися на 2% у Донецькій і на 25% у Луганській областях (порівняно з 2015
роком). Це, головним чином, спричинене зростанням промислового виробництва у 2016 році
як основного виду економічної діяльності в обох областях. Однак промислове виробництво у
2017 році знизилося на 11% у Донецькій і на 31% у Луганській областях (що, можливо, є
наслідком економічної блокади). Це могло мати негативний вплив на показники Валового
регіонального продукту в 2017 році. У 2016 році імпорт та експорт товарів у Донецькій області
збільшилися, водночас вони продовжили знижуватися у Луганській області, що могло бути
наслідком суттєвого впливу конфлікту в цій області. У період з 2016 року до 2017 року
спостерігалася позитивна тенденція щодо капіталовкладень в обох областях порівняно з 2015
роком.

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ
У контексті України, де фактично доступні харчові продукти (за винятком окремих населених пунктів
на лінії розмежування), основна проблема полягає в економічному доступі і стабільності. Недостатнє
постачання харчових продуктів, саме по собі, не гарантує належний рівень продовольчої безпеки
домогосподарств. Проблеми із нестачею харчових продуктів зумовили підвищення політичної уваги
до доходів, витрат, ринків і цін для досягнення цілей продовольчої безпеки. Навіть якщо окремі люди
сьогодні достатньо забезпечені харчовими продуктами, можна вважати, що вони мають недостатній
рівень харчової безпеки, оскільки періодично доступ до них обмежується, що спричиняє ризики
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погіршення їх харчового (аліментарного) статусу. Постанови урядових органів, зокрема про
прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату, ціни на комунальні послуги, програми соціального
захисту (зокрема пенсійні реформи) та економічні фактори (бізнес-середовище, безробіття, бідність,
підвищення цін на харчові продукти), впливають на статус продовольчої безпеки домогосподарств.12
Кілька аспектів продовольчої безпеки, як виявилося, тісно пов`язані з тенденціями щодо соціальноекономічних показників, зокрема:

12

-

показники споживання харчових продуктів і відсутності продовольчої безпеки, що
залежать від цін на харчові продукти і комунальні послуги;

-

поява нової ключової уразливої групи (голови домогосподарств віком від 40 до 60 років),
що безпосередньо залежить від рівня безробіття;

-

підвищення рівня продовольчої безпеки домогосподарств, головами яких є пенсіонери,
забезпечене у зв`язку з пенсійною реформою;

-

рівні відсутності продовольчої безпеки, що залежать від рівнів доходів і витрат;

-

рівні відсутності продовольчої безпеки домогосподарств, що є уразливими через
невідповідність державних програм соціального захисту.

Докладніша інформація про чотири рівні
ttp://www.fao.org/docrep/013/al936e/al936e00.pdf.

продовольчої

безпеки

розміщена

на

сайті
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АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
КОНТРОЛЬОВАНІ УРЯДОМ ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

ПОКАЗНИК СПОЖИВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
(ПСХП):
Недостатній і граничний ПСХП: Відповідно до
останніх даних письмової оцінки REACH (зимовий
період) частка домогосподарств з низьким або
граничним рівнем споживання харчових продуктів13
(це означає, що ці домогосподарства мають
недостатній рівень споживання харчових продуктів),
а саме 20,9%14 на ПУТ.15 Частка домогосподарств із
недостатнім рівнем споживання харчових продуктів
становить 4,7%, а з граничним – 16,2%.
Домогосподарства, основними годувальниками
яких є жінки: Згідно з оцінками 30%
домогосподарств, основними годувальниками яких
є жінки, мають недостатній або граничний рівень
споживання харчових продуктів, і тому залишаються
більш
уразливими,
ніж
домогосподарства,
очолювані чоловіками (11,4% на ПУТ).

Уразливі домогосподарства: При розгляді ПСХП
недостатнього та граничного рівнів відсоток
домогосподарств, які зазнають того чи іншого
ступеня уразливості (зокрема, до складу яких
входять люди з хронічними захворюваннями,
інвалідністю, з одним годувальником, з трьома чи
чотирма дітьми тощо), становить 29%. Частка
домогосподарств, що не є уразливими, становить
16,5%. Ці групи домогосподарств з тим чи іншим
ступенем уразливості є більш уразливими протягом
усього періоду, який аналізується (2015-2018 рр.).
Тенденції у вікових групах: У період з квітня 2016
року до вересня 2017 року домогосподарства,
основними годувальниками яких є люди похилого
віку (понад 60 років) були найбільш уразливими.

гранична недостатня гранична недостатня
06 2017
До 40 років

02 2018
Понад 60 років

13

Докладніші пояснення щодо недостатньої і граничної ПСХП розміщені на сайті
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp197216.pdf).
14 Це найвищий рівень з березня 2015 року (це перший період, за який доступні дані з моменту початку
конфлікту).
15 Графік охоплює ПУТ, однак в окремих випадках відображає тільки ті зони, які розташовані неподалік від лінії
розмежування, однак попередній аналіз КПБтаЖ підтверджує відсутність суттєвих відмінностей між 1) зонами,
розташованими неподалік лінії розмежування, та 2) рештою ПУТ в Луганській і Донецькій областях. Для
здійснення узгодженого аналізу було вирішено не здійснювати розрізнення між географічними зонами, на які
впливає ця тенденція.
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Однак згідно з даними оцінки REACH (зимовий
період) (станом на лютий 2018 року) ця тенденція
змінилася, та домогосподарства, основними
годувальниками яких є особи віком від 40 до 60
років, сьогодні мають вищий рівень недостатнього і
граничного споживання харчових продуктів (27,4%),
водночас рівень домогосподарств, основними
годувальниками яких є люди похилого віку (понад
60 років), становить 22%.
Ця ситуація, головним чином, спричинена підвищенням рівня безробіття (див. сторінку 37 у розділі
«соціально-економічна ситуація» нижче, в якому докладно описана тенденція щодо безробіття), та
водночас позитивним впливом пенсійної реформи, внаслідок яких показники споживання харчових
продуктів людьми похилого віку покращилися (див. докладнішу інформацію про пенсійну реформу на
сторінках 13 і 29).
Споживання і сезонність: Обсяги споживання
овочів і фруктів демонструють чітку тенденцію їх
збільшення протягом літнього/осіннього періоду,
що становить у середньому 4,7 дня «споживання
домогосподарствами за останні сім днів» і
зниження у зимовий/весняний період, що
становить в середньому 4,4 дня. Ці показники,
головним чином, пояснюються підвищенням і
зниженням цін на продукти харчування (див. розділ
про моніторинг цін нижче).
Водночас рівні споживання молочних продуктів
зменшилися із середнього показника 3,7 днів у 2016
році «споживання домогосподарствами протягом
останніх семи днів» до 2,4 днів у 2018 році.
Показники споживання яєць також зменшилися з
4,2 до 3,1 дня. Однак, що стосується «круп і
зернових», рівень споживання збільшився з 5,5 у
2016 році до 6,2 у 2018 році, показники споживання
«коренеплодів і бульбоплодів» збільшилися з 5,3
до 5,6, а «олії та жирів» – з 4,7 до 6,0.
Тенденція щодо рівня споживання харчових продуктів, очевидно, тісно пов’язана з тенденціями цін
на харчові продукти (див. докладну інформацію про ціни нижче на сторінках 16, 18-21 і 30-32).
Зимовий період також впливає на споживання харчових продуктів домогосподарствами. Унаслідок
відсутності достатньої кількості грошових коштів або інших ресурсів 23% домогосподарств у розпал
зимового періоду не могли споживати здорові і поживні харчові продукти, водночас 20%
домогосподарств повідомили, що споживали тільки декілька видів продуктів взимку. Докладніша
інформація наведена в Звіті про спільну оцінку продовольчої безпеки КПБтаЖ (вересень 2017
року).16
Аналіз даних за результатами оцінки REACH (зимовий період) свідчить про відсутність коштів на
придбання харчових продуктів. 49% домогосподарств купували «менш улюблені/дешевші» харчові
продукти «протягом останніх семи днів», 19% домогосподарств зменшили кількість споживання
16

http://fscluster.org/ukraine/document/joint-food-security-assessment-gca-ngca.

Сторінка 10/57

29 березня 2018 року

харчових продуктів, 23% зменшили обсяги порцій, 13% домогосподарств зменшили обсяги
споживання харчових продуктів дорослими людьми для забезпечення належного харчування дітям.
Ця тенденція залишилася, головним чином, незмінною порівняно з квітнем 2016 року і вереснем
2017 року.
ПОКАЗНИК РІЗНОМАНІТНОСТІ ХАРЧУВАННЯ (ПУТ):
Аналіз даних оцінки REACH (зимовий період) демонструє, що
10% домогосподарств мають неналежний показник
різноманітності харчування17, а 49% – середній показник
різноманітності харчування. Ці показники покращилися
порівняно з червнем 2017 року, головним чином, через те,
що, як заявили чимало домогосподарств, вони збільшили
споживання окремих видів харчових продуктів від «частота –
0» до «частота – 1» за останні сім днів.
Однак згідно з даними оцінки REACH (зимовий період) 22%
домогосподарства заявили, що не вживали будь-яких фруктів
протягом останнім 7 днів. Щодо молочних продуктів цей
показник становив 20%, а м'яса/риби – 12% і яєць – 7%.
Водночас кількість домогосподарств, які заявили про
збільшення обсягів споживання круп і зернових, збільшилася
до 96% (порівняно з 75% у червні 2017 року і 51% у серпні
2016 року), а стосовно коренеплодів і бульбоплодів цей
показник збільшився до 71% (порівняно з 52% у червні 2017
року і 46% у серпні 2016 року). Ця тенденція може
спричиняти проблеми через можливий вплив на споживання
домогосподарствами вітаміну А і мікроелементів.
ВИТРАТИ НА ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ (ПУТ)
Аналіз витрат на харчові продукти свідчить про те,
що середній відсоток частки витрат на харчові
продукти за даними оцінки REACH (зимовий
період) залишився стабільним на рівні 47%
(порівняно з 47% (червень 2017 року), однак
зменшився з 53% (червень 2016 року).
За останні два роки у середньому від 15% до 20%
домогосподарств витратили понад 65% свого
бюджету на харчові продукти (залежно від сезону).
Протягом цього часу частка домогосподарств, які
витратили менше ніж 50% свого бюджету,
зменшилася, що є позитивною тенденцією. Однак
зменшення витрат на харчові продукти слід
враховувати в контексті підвищення частки витрат
на комунальні послуги та опалення, що
збільшилися до 23% (порівняно з 20% у червні 2016
року).
Це відповідає рівням витрат домогосподарств, опублікованим державними органами статистики
(див. розділ про соціально-економічну ситуацію стосовно витрат на сторінках 30-32). У реальності
Це стосується тих домогосподарств, які заявили, що не вживали принаймні один або кілька різних
видів харчової продуктів протягом останніх семи днів.
17
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низькі доходи домогосподарств змусили їх знизити витрати на харчові продукти а також на оплату
комунальних послуг. Це має негативний вплив на споживання харчових продуктів, що було виявлено
при аналізі відповідних тенденцій.
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ – СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ
(ПУТ)
Застосування
(негативних)
стратегій
виживання через відсутність грошових коштів
для придбання харчових продуктів за даними
оцінки REACH (зимовий період) збільшилося.
У 2018 році такі стратегії застосовували 78%
домогосподарств – найвищий показник із
квітня 2016 року.
Стратегії виживання класифікуються як стресові, кризові та надзвичайні з урахуванням ступеня їх
серйозності.18 У період з квітня 2016 року до лютого 2018 року найбільше застосовувалися
«кризові стратегії».
Згідно з даними оцінки REACH (зимовий період) стресові стратегії виживання протягом періоду,
що аналізується, найчастіше передбачали витрати заощаджень і застосовувалися 59%
домогосподарствами. Приблизно 25% із опитаних домогосподарств купували харчові продукти в
кредит або на запозичені кошти. Це підтверджується обговореннями в фокус-групах у липні 2017
року.19
Серед кризових стратегій виживання зменшення витрат на підтримання здоров’я (в тому числі
витрат на лікарські засоби) – одна із найпоширеніших стратегій, яка спостерігалася протягом
цього періоду. За даними оцінки REACH (зимовий період) 47% домогосподарств застосовували
цю стратегію через брак коштів на придбання харчових продуктів.
Відсоток
застосовуваних
надзвичайних
стратегій виживання збільшився до 19%
протягом періоду, що аналізується, та досяг
найвищого рівня з квітня 2016 року.
Приблизно 4% опитаних домогосподарств
повідомили, що вони переїхали повним
складом та майже 16% домогосподарств
використовують джерела доходу, які
принижують їхню гідність20, зокрема
виконують незаконні роботи або роботи з
високим ступенем ризиків. Такі стратегії
можуть негативно впливати на подальшу
продуктивність, є неприємними за своїм
характером (що може включати втрату
людської гідності), та їхні наслідки складно
подолати.
18

Див. визначення в «Основних визначеннях» у Додатку 1.
Під час обговорень у фокус-групах у липні 2017 року були акцентовано увагу на збільшенні обсягів
використання стресових і надзвичайних стратегій виживання. Зокрема, див. сторінки 5 і 6 Спільного звіту про
оцінювання продовольчої безпеки (КПБтаЖ, вересень 2017 року) http://fscluster.org/ukraine/document/jointfood-security-assessment-gca-ngca
20
Наприклад, див. сторінки 5 і 6 Спільного звіту про оцінювання продовольчої безпеки (КПБтаЖ, вересень 2017
року).
19
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ВІДСУТНІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ (ПУТ):
Відсутність продовольчої безпеки в Україні визначається з використанням методології CARI (див.
додаток 1). Ця класифікація ґрунтується на поточному статусі продовольчої безпеки
домогосподарств (використовуючи індикатори споживання харчових продуктів) та їхніх можливостях
виживання (використовуючи індикатори оцінювання економічної уразливості та вичерпання активів).
Аналіз вищенаведених індикаторів продовольчої безпеки (рівень споживання харчових продуктів,
частка витрат на харчові продукти і стратегії виживання) забезпечує можливість прогнозування
загальної ситуації з продовольчою безпекою та іменується індексом продовольчої безпеки (ІПБ).
Згідно з даними оцінки REACH (зимовий період) на ПУТ
рівень помірної та високого рівня відсутності
продовольчої безпеки зменшився до 18,7%. Це найвищий
рівень з квітня 2016 року. Рівень відсутності продовольчої
безпеки безпосередньо пов’язаний із підвищенням рівня
недостатнього споживання харчових продуктів і високим
рівнем застосуванням негативних стратегій виживання
(зокрема надзвичайних).
Вплив зими: Згідно з даними попередніх періодів
підвищення попиту на харчові продукти взимку/весною в
Україні
особливо
впливає
на
уразливі
21
домогосподарства. Протягом цього часу потреби в
кілокалоріях підвищуються, а доступність харчових
продуктів
зменшується
(водночас
витрати
домогосподарств на оплату витрат на опалення і пальне
збільшуються), дефіцит сільськогосподарської продукції,
вичерпання запасів харчової продукції і зимова погода
ускладнюють доступ до ринків.
Тенденція, пов’язана з відсутністю продовольчої безпеки: Тим не менше, згідно з даними оцінки
REACH (зимовий період) підтверджується загальна тенденція відсутності продовольчої безпеки
уразливих верств на ПУТ.
Індекс продовольчої безпеки (див. графік динаміки відсутності продовольчої безпеки) свідчить про
підвищення рівнів відсутності продовольчої безпеки протягом періоду, що аналізується, на ПУТ
(починаючи з квітня 2016 року до лютого 2018 року). Це, головним чином, спричинене соціальноекономічним впливом конфлікту, що призвів до підвищення рівня бідності внаслідок зниження
доходів і водночас підвищенням цін на харчові продукти та комунальні послуги протягом останніх
трьох років. (Див. сторінки 23-32 розділу про соціально-економічну ситуацію, який містить
докладну інформацію).
Луганська і Донецька ПУТ зазнали серйозного впливу соціально-економічного відокремлення ПУТ і
НПУТ, що спричинило проблеми з доступу до ринків, інфляцію, підвищення рівня безробіття і
відсутність можливостей виживання. Програми соціального захисту найуразливіших верств є
невідповідними в контексті підвищення цін. Розмір соціальних виплат, у тому числі пенсій,
залишився відносно на тому самому рівні протягом 2014-2017 рр. Однак після впровадження
пенсійної реформи у жовтні 2017 року рівень відсутності продовольчої безпеки для окремих
пенсіонерів дещо знизився.

21

Докладніша інформація про вплив зимового періоду на продовольчу безпеку та збільшення потреби в
кілокалоріях наведена в Примітках до Настанов щодо підготовки до зимового періоду КПБтаЖ на 2017-2018 рр.
щодо
продовольчої
безпеки
(інформація
англійською,
української
та
російської
мовами)
http://fscluster.org/ukraine/document/fslc-winterisation-guidance-note-2017.
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ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ ВІДСУТНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ:
Згідно з даними оцінки REACH (зимовий період) 17% домогосподарств страждають від помірної
відсутності продовольчої безпеки. Це означає, що ці домогосподарства недостатньо споживають
харчові продукти або на граничному рівні задовольняють свої потреби в харчових продуктах
виключно за рахунок вичерпання активів на проживання.
Аналіз даних оцінки REACH (зимовий період) демонструє нижченаведені відмінності між
помірним і граничним рівнем продовольчої безпеки:
ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ ВІДСУТНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ПОРІВНЯНО
З ГРАНИЧНОЮ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ
Дохід голови домогосподарства
На 26% нижче рівня граничної продовольчої безпеки
(ДГ)
Загальні витрати

На 2% нижче граничного рівня продовольчої безпеки

Частка витрат на харчові
продукти

45% порівняно з 50% граничної продовольчої безпеки

Частка витрати на підтримання
здоров’я

Частка витрат на підтримання здоров’я становить 15% порівняно
з граничних рівень продовольчої безпеки (9%)

Уразливість

34% домогосподарства ДГ мають уразливого члена порівняно з
27% з граничною продовольчою безпекою

Частка комунальних послуг

22% частка комунальних послуг та опалення порівняно з 23%
часткою комунальних послуг та опалення ДГ з граничною
продовольчою безпекою

Рівень споживання харчових
продуктів

71% ДГ мають граничний ПСХП порівняно з 6% з граничною
продовольчою безпекою
22% мають низький ПСХП порівняно з граничним рівнем (0%)

Стратегії виживання

92% застосовують негативні стратегії виживання порівняно з
граничним рівнем продовольчої безпеки (89%)
35% застосовують надзвичайні стратегії виживання порівняно з
граничним рівнем продовольчої безпеки (20%)

Голови домогосподарств з помірним рівнем відсутності продовольчої безпеки у цілому мають на 26%
менший дохід, однак тільки на 2% менше витрат порівняно з тими, які мають граничний рівень
продовольчої безпеки. Водночас частка витрат на харчові продукти становить 45% у
домогосподарств, які мають помірний рівень відсутності продовольчої безпеки, у той час як
домогосподарства з граничним рівнем продовольчої безпеки в середньому витрачають 50% на
харчові продукти. Це, головним чином, зумовлене збільшенням частки витрат на підтримання
здоров’я (в тому числі лікарські засоби), що становить 15% у домогосподарств із помірним рівнем
відсутності продовольчої безпеки, у той час як рівень граничної продовольчої безпеки становить 9%.
Це може бути пояснене вищим відсотком домогосподарств, які характеризуються певною
уразливістю (34% порівняно з 27%), зокрема хронічними захворюваннями, інвалідністю,
домогосподарств із одним годувальником тощо.
Основна відмінність між домогосподарствами з високим рівнем відсутності продовольчої безпеки і
граничною продовольчою безпекою – це рівень споживання харчових продуктів. З-поміж
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домогосподарств з помірним рівнем відсутності продовольчої безпеки 71% мають граничний рівень
ПСХП, а 22% – недостатній показник споживання харчових продуктів, водночас з-поміж ДГ з
помірним рівнем продовольчої безпеки лише 6% мають граничний рівень споживання харчових
продуктів, а жодне з них не має недостатнього рівня споживання харчових продуктів.
Рівень застосування негативних стратегій виживання є високим у домогосподарств з помірним
рівнем відсутності продовольчої безпеки (92%) і домогосподарств із граничною продовольчою
безпекою (89%). Однак рівень застосування надзвичайних стратегій виживання становить 35% для
домогосподарств з помірним рівнем відсутності продовольчої безпеки, водночас для
домогосподарств з граничною продовольчою безпекою цей показник становить 20%.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВІДСУТНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ:
Згідно з даними оцінки REACH (зимовий період) 1,7% домогосподарств мають високий рівень
відсутності продовольчої безпеки, що є найвищим показником з квітня 2016 року. Це означає, що ці
домогосподарства мають суттєвий дефіцит споживання харчових продуктів або надзвичайні втрати
активів на проживання, що спричинить значний дефіцит чи погіршення споживання харчових
продуктів.
Аналіз даних оцінки REACH (зимовий період) демонструє нижченаведені відмінності між
домогосподарствами з високим рівнем відсутності продовольчої безпеки і граничною
продовольчою безпекою:
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВІДСУТНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ПОРІВНЯНО
З ГРАНИЧНОЮ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ
Дохід голови домогосподарства
На 54% нижче рівня граничної продовольчої безпеки
(ДГ)
Загальні витрати

На 56% нижче граничного рівня продовольчої безпеки

Частка витрат на харчові
продукти

85% порівняно з 50% граничної продовольчої безпеки

Частка витрати на підтримання
здоров’я

Частка витрат на підтримання здоров’я становить 5% порівняно з
граничних рівень продовольчої безпеки (9%)

Уразливість

37% ДГ мають уразливого члена порівняно з 27% з граничною
продовольчою безпекою

Частка комунальних послуг

4% частка комунальних послуг та опалення порівняно з 23%
часткою комунальних послуг та опалення ДГ з граничною
продовольчою безпекою

Рівень споживання харчових
продуктів

60% ДГ мають граничний ПСХП порівняно з 6% з граничною
продовольчою безпекою
40% мають низький ПСХП порівняно з 0% з граничним рівнем

Стратегії виживання

100% застосовують негативні стратегії виживання порівняно з
89% з граничним рівнем продовольчої безпеки
88% застосовують надзвичайні стратегії виживання порівняно з
20% з граничним рівнем продовольчої безпеки
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Голови домогосподарств з високим рівнем відсутності продовольчої безпеки в середньому мають на
54% нижчий дохід, та загальні витрати домогосподарств є на 56% меншими, ніж витрати
домогосподарств з помірною продовольчою безпекою. Водночас частка витрат на харчові продукти
становить 85% у домогосподарств з високим рівнем відсутності продовольчої безпеки. Частка витрат
на комунальні послуги становить 4%, а на підтримання здоров’я – 5%, що є порівняно низьким
показником. Однак відсоток домогосподарств з певною мірою уразливості становить 37%, що є
найвищим показником з-поміж усіх групи з продовольчою безпекою за CARI (зокрема: «забезпечені
харчовими продуктами», «гранично забезпечені харчовими продуктами», «помірно не забезпечені
харчовими продуктами» і «сильно не забезпечені харчовими продуктами» – див. таблицю нижче).
Рівень споживання харчових продуктів домогосподарств з високим рівнем відсутності продовольчої
безпеки є дуже низьким і становить 60% для домогосподарств, які мають граничні рівні споживання,
та 40% для домогосподарств з низьким рівнем споживання харчових продуктів. Усі
домогосподарства з високим рівнем відсутності продовольчої безпеки застосовують негативні
стратегії виживання, а 88% з них застосовують надзвичайні стратегії виживання.

УРАЗЛИВІ ГРУПИ:
Протягом періоду, що аналізується (квітень 2016 року – лютий 2018 року) найуразливішими групами
були визнані домогосподарства з проявом тієї чи іншої уразливості (зокрема, ті, до складу яких
входять люди з хронічними захворюваннями, інвалідністю, домогосподарства з одним
годувальником або трьома чи чотирма дітьми), домогосподарства, до складу яких входять люди
похилого віку (понад 60 років) (які в основному проживають окремо), домогосподарства, члени яких
є безробітними, а також домогосподарства, основними годувальниками яких є жінки.
Нова уразлива вікова група: Однак згідно з останніми даними оцінки REACH (зимовий період)
домогосподарства, основними годувальниками яких є безробітні віком від 40 до 60 років, визначені
найбільше незабезпеченими.
У цій групі 37% домогосподарств зазнають відсутності продовольчої безпеки, із яких 15% – від
високого рівня відсутності продовольчої безпеки, а 22% – помірного рівня відсутності продовольчої
безпеки.
Наразі у 15% домогосподарствах, які страждають від помірної відсутності продовольчої безпеки,
основними годувальниками є особи, що мають оплачувану роботу (працівники, індивідуальні
підприємці, члени сімейного бізнесу), що, ймовірно, відображає низький рівень доходів цих
домогосподарств.
Пенсійна реформа22: Що стосується домогосподарств, основними годувальниками яких є пенсіонери,
спостерігається незначне покращення їх рівня продовольчої безпеки. Ймовірно, це є результатом
збільшення розміру пенсій унаслідок впровадження пенсійної реформи (жовтень 2017 року).
Однак рівень відсутності продовольчої безпеки домогосподарств, основними годувальниками яких є
пенсіонери, залишається високим. 17% із них характеризуються помірним рівнем відсутності
продовольчої безпеки, а 1% – високим рівнем відсутності продовольчої безпеки. Згідно з даними
оцінки REACH (зимовий період) 60% домогосподарств повідомили, що до їх складу входять
пенсіонери, розмір пенсії яких збільшився менше ніж на 500,00 грн з жовтня 2017 року, 16%
повідомили, що розмір їхніх пенсій збільшився від 500,00 до 1 000,00 грн, 14% повідомили, що розмір
їхніх пенсій збільшився більше ніж на 1 000,00 грн, водночас 10% домогосподарств заявили, що їхня
пенсія залишилася незмінною. Що стосується домогосподарств, основними годувальниками яких є
пенсіонери, однак пенсія яких не збільшилася, 35% із них вважаються такими, що зазнають
відсутності продовольчої безпеки. (Див. сторінку 29).

22

Див. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1788-12.
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Вплив збільшення розміру пенсій на продовольчу безпеку
CARI

Продовольча безпека
Граничний рівень продовольчої
безпеки
Помірний рівень відсутності
продовольчої безпеки
Високий рівень відсутності
продовольча безпека

Відсутність
збільшення

Збільшення менше ніж
на 500,00 грн

Збільшення від
500,00 грн до
1 000,00 грн

13%
52%

17%
63%

21%
66%

31%

19%

13%

4%

1%

0%

Невідповідні системи соціальної підтримки: Усі державні соціальні виплати (зокрема допомога
домогосподарствам при народженні дитини, підтримка домогосподарств, до складу яких входять
інваліди, допомога одиноким матерям/батькам тощо) визначаються на основі «встановленого
законом мінімального прожиткового мінімуму». Однак цей рівень не відповідає рівню інфляції, та
уразливі групи фактично одержують набагато менший дохід (менше на 137%)23, ніж у 2013 році. У
період з 2013 року до 2016 року «встановлений законом прожитковий мінімум» залишився майже на
тому самому рівні (1113,70 грн у 2013 році та 1388,10 грн у 2016 році). Однак «фактичний
прожитковий мінімум» становив орієнтовно 1333,70 грн у 2013 році (що фактично відповідає
«встановленому законом мінімуму» 2013 року) та збільшився до 2646,40 грн у 2016 році. (Див.
також сторінки 28-29). Відповідно, слід приділити особливу увагу уразливим групам у майбутньому.
Зв’язок між уразливістю і відсутністю продовольчої безпеки
CARI
% домогосподарств,
що характеризуються уразливістю
Продовольча безпека
19%
Граничний рівень продовольчої безпеки
27%
Помірний рівень відсутності продовольчої
34%
безпеки
Високий рівень відсутності продовольча безпека
37%
Що стосується домогосподарств, які проявляють той чи інший ступінь уразливості (див. вище), 24%
характеризуються відсутністю продовольчої безпеки. Існує чіткий взаємозв’язок між уразливістю та
рівнями відсутності продовольчої безпеки. Більшість уразливих домогосподарств (до складу яких
входять люди похилого віку, домогосподарства з одним годувальником і дітьми, домогосподарства,
основними годувальниками яких є жінки, люди з хронічними захворюваннями та інваліди, або
домогосподарства, до складу яких входять безробітні особи) виживають за рахунок зменшення
витрат, неминучого та неможливого вибору між придбанням лікарських засобів, оплатою опаленням
та освітою дітей для забезпечення основного харчування.

23

Відсоток – це відмінність між «встановленим законом прожитковим мінімумом» і «фактичним прожитковим
мінімумом».

Сторінка 17/57

29 березня 2018 року

НЕКОНТРОЛЬОВАНІ УРЯДОМ ТЕРИТОРІЇ (НПУТ) ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ:

10-2017

06-2017

10-2016

04-2016

Згідно з даними БСОП-2 REACH визначено, що частка
домогосподарств із недостатнім рівнем споживання
харчових продуктів становить 6%, у той час, як частка з
граничним рівнем споживання харчових продуктів
становить 10%. Ця позитивна тенденція свідчить про
зниження цін на харчові продукти (сезонний фактор) –
при порівнянні вартості продуктового кошику на ПУТ і
НПУТ різниця цін зменшилася до 7% у вересні 2017
року, а в травні 2017 року вона сягала 35% (див.
моніторинг цін нижче).

10-2015

Недостатній і граничний ПСХП: Згідно з останніми
даними БСОП-2 REACH (збір даних відбувся у жовтні
2017 року) частка домогосподарств із недостатнім і
граничним рівнями24 споживання харчових продуктів
(це означає, що ці домогосподарства не мають
достатніх рівнів споживання) у НПУТ становить 16%
(порівняно з 21% у червні 2017 року). Однак при
порівнянні з цим самим періодом попереднього року
рівень недостатнього споживання харчових продуктів
дещо підвищився з 15% (жовтень 2016 року).

03-2015

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
(НПУТ)

Домогосподарства, основними годувальниками яких є жінки: Згідно з даними БСОП-2 REACH
визначено, що 19% домогосподарств, основними годувальниками яких є жінки, мають недостатні і
граничні рівні споживання харчових продуктів, і тому вони залишаються більш уразливими, ніж
домогосподарства, основними годувальниками яких є чоловіки (12%) на НПУТ.
Уразливі домогосподарства: Домогосподарства, основними годувальниками яких є люди похилого
віку (понад 60 років), визнані найбільш уразливими та в середньому 19% з них мають недостатній і
граничний рівні споживання харчових продуктів.
Споживання і сезонність: При аналізі рівнів споживання овочів і фруктів виявлено чіткий сезонний
зв’язок з підвищенням цих рівнів у літній/осінній періоди, протягом яких середній показник вживання
цих продуктів становить «5,1 дня за останні сім днів» і зниженням цих рівнів у зимовий/весняний
періоди, коли середній показник становить 4,1 дня. Це, головним чином, зумовлене сезоном збору
урожаю, підвищенням рівня доступності та, як наслідок, підвищення чи зниження цін (див.
моніторинг цін нижче).
Водночас рівні споживання домогосподарствами молочних продуктів зменшилися з 3,3 днів
(середній показник жовтня 2016 року) до 3 днів (середній показник жовтня 2017року). Крім цього,
споживання «круп і зернових» збільшилося з 6,5 до 6,7, «коренеплодів і бульбоплодів» – з 5,3 до 5,8,
а «олій та жирів» – з 5,7 до 6.1.

24

Докладніші пояснення щодо «недостатнього і граничного» рівнів споживання харчових продуктів наведені на
сайті http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp197216.pdf.
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ПОКАЗНИК РІЗНОМАНІТНОСТІ ХАРЧУВАННЯ (НПУТ):
Аналіз даних БСОП-2 REACH свідчить про те, що 14%
домогосподарств
мають
недостатній
показник
різноманітності харчування 25, а 50% мають середній
показник різноманітності харчування. Однак, якщо
порівнювати з цим самим періодом минулого року
(жовтень 2016 року), кількість домогосподарств із
низьким рівнем харчової різноманітності збільшилася із
12%, а з середнім показником різноманітності
харчування – зменшилася з 56%. Згідно з даними БСОП-2
21% домогосподарств заявили, що не споживали будьяких фруктів за останні 7 днів, а 9% – що не споживали
будь-яких овочів. Що стосується молочних продуктів, ця
кількість дорівнювала 26%, м'яса/риби – 16%, а яєць –
12%. Водночас кількість домогосподарств, які
повідомили, що вживають крупи і зернові щодня,
збільшилася до 91%, а коренеплодів і бульбоплодів – до
73% (порівняно з 58% у жовтні 2016 року). Ця тенденція
може спричиняти проблеми внаслідок можливого
негативного
впливу
на
споживання
домогосподарствами вітаміну А і мікроелементів.

ВИТРАТИ НА ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ (НПУТ)
Згідно з даними аналізу БСОП-2 REACH середній відсоток
витрат на харчові продукти залишається стабільно за
рівні 55% (порівняно з 59% у червні 2017 року, який,
однак, зменшився з 64% (жовтень 2016 року).
За
період
часу,
що
аналізується,
частка
домогосподарств, які витрачають менше ніж 50% свого
бюджету на харчові продукти, збільшилася, що є
позитивною тенденцією. Однак згідно з даними оцінки
БСОП-2 REACH 29% домогосподарств витрачали понад
65% свого бюджету на харчові продукти. Частка витрат
на підтримання здоров’я становила 15%, а на одяг – 9%.

04-2016

10-2016

06-2017

10-2017
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Це стосується тих респондентів, які повідомили, що не вживали принаймні один або кілька видів різних видів
груп продуктів протягом останніх семи днів.
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СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ (НПУТ)
Згідно з даними БСОП-2 REACH 71% домогосподарств
застосовують (негативні) стратегії виживання через брак
коштів на придбання харчових продуктів. Стратегії
виживання класифікуються як стресові, кризові та
надзвичайні.26
При порівнянні результатів за два роки за період з квітня
до жовтня 2016 року і з червня до жовтня 2017 року
виявлено чітку тенденцію інтенсифікації використання
стратегій виживання.
У період із квітня 2016 року до жовтня 2017 року
найпоширенішими
застосовними
стратегіями
виживання були «кризові».

Стратегії виживання за
окремими групами
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З-поміж «стресових стратегій виживання» протягом періоду, що аналізується, витрачання
заощаджень є найпоширенішим способом, який застосовують 33% домогосподарств за даними
БСОП-2 REACH. Приблизно 20% опитаних домогосподарств купували харчові продукти в кредит або
на запозичені кошти.
З-поміж «кризових стратегій виживання»
зменшення витрат на підтримання
здоров’я (в тому числі придбання
лікарських
засобів)
є
однією
із
найпоширеніших протягом періоду, що
аналізується згідно з даними БСОП-2
REACH,
50%
домогосподарств
застосовували цю стратегію через брак
грошових коштів на придбання харчових
продуктів.
Відсоток
«надзвичайних
стратегій
виживання» збільшився до 16% у період,
що аналізується. Майже 10% опитаних
домогосподарств повідомили про переїзд
у повному складі із місця проживання та
майже
7%
домогосподарств
використовували «принизливі» джерела
доходів, виконували незаконні роботи чи
роботи з високим ступенем ризиків.

26

Див. визначення в «Основних визначеннях» Додатка 1.
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ВІДСУТНІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
(НПУТ):
Згідно з даними БСОП-2 REACH на НПУТ
загальний рівень помірної і високої
відсутності
продовольчої
безпеки
знизився до 17,4% із 26% у червні 2017
року. Однак за період з квітня 2016 року
спостерігалася тенденція з підвищення
рівня відсутності продовольчої безпеки
(див. графік).
Ситуація є схожою з ситуацією на ПУТ,
однак
спостерігається
більший
негативний вплив конфлікту на соціальноекономічну ситуацію на НПУТ, що
спричинило підвищення цін, підвищення
рівня безробіття та порівняне зниження
доходів. Унаслідок цього частка витрат на
харчові продукти збільшилася.

11-2015 04-2016

10-2016 06-2017 10-2017

помірна відсутність продовольчої безпеки
високий рівень відсутності продовольчої
безпеки

Уразливість людей також посилилася
через негативні стратегії виживання,
обсяги використання яких залишилися
суттєвими на НПУТ (72%), однак
зменшилися порівняно з показниками
липня 2017 року (87%).

Донецька (НПУТ)

Луганська (НПУТ)
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Зокрема, у травні 2017 року вартість
продуктового кошику становила 1 086,00
грн на НПУТ Донецької області (найвищий
рівень після початку конфлікту), а в серпні
знищилася на 19%. Ці значні коливання
цін суттєво впливають на доступність
харчових продуктів (див. сторінки 18-21
нижче).

Графік 2: Динаміка зміни вартості продуктового кошику на НПУТ (грн.)

10-2014

Ціни на харчові продукти: Покращення
показників
відсутності
продовольчої
безпеки у період із квітня до жовтня 2016
року та в період з червня до жовтня 2017
року, ймовірно, забезпечене завдяки
безпосередньому зв’язку із сезонним
зниженням цін на харчові продукти. За
результатами моніторингу ВПП вартості
продуктового кошику на НПУТ така
вартість була суттєво більшою у квітнічервні 2017 року порівняно з серпнемвереснем 2017 року.
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ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ ВІДСУТНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ:
Згідно з даними оцінки БСОП-2 REACH 14% домогосподарств мають помірний рівень відсутності
продовольчої безпеки. Це означає, що ці домогосподарства мають недостатній або граничний рівень
споживання харчових продуктів виключно для задоволення мінімальних потреб у харчових
продуктах тільки за рахунок прискорення вичерпання активів на проживання.
За результатами аналізу даних БСОП-2 REACH (зимовий період) виявлено нижченаведені
відмінності між помірним рівнем продовольчої безпеки і граничним рівнем відсутності
продовольчої безпеки:

ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ ВІДСУТНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ПОРІВНЯНО
З ГРАНИЧНОЮ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ
Сукупний дохід
Дані відсутні
Сукупні витрати
На 18% менше, ніж граничний рівень продовольчої безпеки
Частка витрат на харчові
57% порівняно з 58% (граничний рівень продовольчої безпеки)
продукти
Частка витрат на
Частка витрат на підтримання здоров’я становить 17% порівняно з
підтримання здоров’я
12% (граничний рівень продовольчої безпеки)
Уразливість
Дані відсутні
Частка витрат на
Дані відсутні
комунальні послуги
Рівень споживання
57% мають граничний ПСХП порівняно з 2% (граничний рівень
харчових продуктів
продовольчої безпеки)
25% мають недостатній ПСХП порівняно з 0% (граничний рівень
продовольчої безпеки)
Стратегії виживання
91% застосовують негативні стратегії виживання порівняно з 84%
(граничний рівень продовольчої безпеки)
28% застосовують надзвичайні стратегії виживання порівняно з 18%
(граничний рівень продовольчої безпеки)
Сукупні витрати домогосподарств із помірним рівнем відсутності продовольчої безпеки є на 18%
меншими (порівняно з домогосподарствами з граничним рівнем відсутності продовольчої безпеки).
Водночас частка витрат на харчові продукти є майже однаковою (57% у домогосподарств з помірним
рівнем відсутності продовольчої безпеки і 58% у домогосподарств із граничним рівнем продовольчої
безпеки). Частка витрат на підтримання здоров’я є більшою у домогосподарств з помірним рівнем
відсутності продовольчої безпеки (17%), водночас частка витрат домогосподарств з граничним
рівнем продовольчої безпеки становить 12%.
Основна відмінність між домогосподарствами з помірним рівнем відсутності продовольчої безпеки
при порівнянні з тими, які мають граничний рівень продовольчої безпеки, – це рівень споживання
харчових продуктів. З-поміж домогосподарств із помірним рівнем відсутності продовольчої безпеки
57% мають граничний показник ПСХП, а 25% – недостатній показник споживання харчових продуктів,
водночас тільки 2% домогосподарств з граничним рівнем продовольчої безпеки мають граничний
показник споживання харчових продуктів, та жодні з них не мають недостатнього показника
споживанням харчових продуктів.
Рівень застосування негативних стратегій виживання є високим для домогосподарств з помірним
рівнем відсутності продовольчої безпеки (91%) і домогосподарств із граничним рівнем продовольчої
безпеки (84%). Однак відсоток застосовних надзвичайних стратегій виживання становить 28% для
домогосподарств з помірним рівнем відсутності продовольчої безпеки, водночас для
домогосподарств із граничним рівнем продовольчої безпеки цей показник становить 18%.
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ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВІДСУТНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ:
Згідно з даними оцінки БСОП-2 REACH 3,2% домогосподарств мають високий рівень відсутності
продовольчої безпеки. Це означає, що ці домогосподарства мають значний дефіцит споживання
харчових продуктів або несуть великі втрати активів на проживання, що надалі спричинить значний
дефіцит чи погіршення споживання харчових продуктів.
Аналіз даних оцінки REACH (зимовий період) свідчить про наявність нижченаведених
відмінностей між високою продовольчою безпекою і граничною продовольчою безпекою:
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВІДСУТНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ПОРІВНЯНО
З ГРАНИЧНОЮ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ
Сукупний дохід
Дані відсутні
Сукупні витрати
На 52% менше, ніж граничний рівень продовольчої безпеки
Частка витрат на харчові
80% порівняно з 58% (граничний рівень продовольчої безпеки)
продукти
Частка витрат на
Частка витрат на підтримання здоров’я становить 9% порівняно з
підтримання здоров’я
12% (граничний рівень продовольчої безпеки)
Уразливість
Дані відсутні
Частка витрат на
Дані відсутні
комунальні послуги
Показник споживання
24% мають граничний ПСХП порівняно з 2% (граничний рівень
харчових продуктів
продовольчої безпеки)
76% мають недостатній ПСХП порівняно з 0% (граничний рівень
продовольчої безпеки)
Стратегії виживання
100% застосовують негативні стратегії виживання порівняно з 84%
(граничний рівень продовольчої безпеки)
40% застосовують надзвичайні стратегії виживання порівняно з 20%
(граничний рівень продовольчої безпеки)
Сукупні витрати домогосподарств з високим рівнем відсутності продовольчої безпеки є на 52%
меншими (порівняно з домогосподарствами з граничним рівнем продовольчої безпеки). Водночас
частка витрат на харчові продукти становить 80% у домогосподарств із високим рівнем відсутності
продовольчої безпеки. Частка витрат на підтримання здоров’я становить 9%, що є порівняно низьким
показником із середнім показником на НПУТ.
Рівень споживання харчових продуктів домогосподарствами з високим рівнем відсутності
продовольчої безпеки є дуже низьким – 24% домогосподарств мають граничні рівні споживання, а
76% – недостатні рівні споживання.
Усі домогосподарства з високим рівнем відсутності продовольчої безпеки застосовують негативні
стратегії виживання.

УРАЗЛИВІ ГРУПИ:
Будь-яких помітних змін щодо уразливих груп на НПУТ за період не було виявлено. Уразливими
залишаються домогосподарства, до складу яких входять люди з хронічними захворюваннями,
інвалідністю, домогосподарства з одним годувальником, домогосподарства з трьома і більшою
кількістю дітей, домогосподарства у складі людей похилого віку (понад 60 років), які переважно
проживають окремо, домогосподарства у складі з безробітними особами і домогосподарства,
основними годувальниками яких є жінки.

Сторінка 23/57

29 березня 2018 року

МОНІТОРИНГ ЦІН НА ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ НА ПУТ І НПУТ:
Нижчевикладений розділ підготовлено Відділом з питань аналізу та картування уразливості
(АКУ) Регіонального (каїрського) бюро ВПП (із незначним редагуванням з боку КПБтаЖ щодо
потоків і розбивки) із використанням Платформи інформування про системи підтримки
(ПІСП)27
В Україні ціни суттєво впливають на доступність харчових продуктів і, відповідно, рівні продовольчої
безпеки.
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ:
■ Рівень інфляції в Україні в 2017 році підвищився на 13,7%, що є вищим показником порівняно
з 2016 роком (12,4%), однак нижчим порівняно з показником за період конфлікту (2014-2015
рр.).
■ Після стабілізації цін на харчові продукти у 2016 році, ціни почали інтенсивно зростати у 2017
році. За результатами щорічного моніторингу ВПП вартість продуктового кошика збільшилася
на 24,9%.
■ Згідно з показниками ПСЦ (Попередження про сплеск цін) за червень-липень 2017 року
фактичні ціни перевищують визначені, що свідчить про ненормальні і (відповідно) стресові
рівні. Тільки наприкінці 2017 року ціни на харчові продукти повернулися до очікуваного рівня,
що свідчить про стабілізацію ситуації на ринку. Модель ПСЦ прогнозує несуттєві підвищення
цін на продуктовий кошик у першому кварталі 2018 року.
■ У 2017 році на ПУТ ціни на найпопулярніші продути підвищилися на 15-30%. Найбільше ціни
збільшилися на свинину і сало (на 41% і 68% відповідно), а також на окремі овочі, зокрема
моркву (на 63%) і буряк (на 71%). Підвищення цін на молочні продукти і крупи також було
одним із найбільших.
■ Ціни на НПУТ були вищими порівняно з ПУТ протягом 2015-2017 рр., однак унаслідок
швидкого зростання цін на ПУТ різниця цін між ПУТ і НПУТ зменшилася.
■ Різниця цін на продуктовий кошик на ПУТ і НПУТ зменшилася до 7% у вересні 2017 року
порівняно з червнем (21%) і майже 35% (травень 2017 року).
■ Ціни на ПУТ швидко підвищилися, водночас ціни на харчові продукти на НПУТ були
нестабільними і зазнавали сплесків і швидких змін.
■ За результатами аналізу доступності харчових продуктів у 2017 році ринки НПУТ були в цілому
забезпечені продуктами, однак обсяги буряка, свинини і сала були недостатніми.
ІНФЛЯЦІЯ ЦІН НА ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
Після стабілізації цін на харчові продукти у 2016 році, вони почали інтенсивно зростати у 2017 році. За
результатами щорічного моніторингу ВПП вартість продуктового кошика збільшилася на 24,9% у
грудні 20017 року порівняно з цим самим періодом у 2016 році. Як було зазначено вище, згідно з
даними Державною служби статистики України показник інфляції цін на харчові продукти протягом
цього періоду становив 18,3%, у той час, як індекс споживчих цін сягнув 13,7%.
Аналіз тенденції витрат на продуктовий кошик у 2017 році підтверджує такий самий рівень цін, який
був під час кризового періоду 2015 року, коли ціни на харчові продукти почали стрімко зростати
протягом усього періоду, незважаючи на сезонне зниження цін протягом липня-серпня.
У червні-липні фактичні ціни перевищили ті, які очікувалися протягом цього сезону. Ціни на овочі, в
тому числі картоплю, є дуже змінними протягом року з максимальним збільшенням у березні-червні
та досягненням мінімального рівня в серпні-листопаді.
27

Див. докладнішу інформацію на сайті https://snap.vam.wfp.org.
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Контрольована урядом територія:
Динаміка зміни цін на харчові продукти
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АНАЛІЗ ЦІН НА ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ТОВАРІВ
Динаміка окремих цін на харчові продукти є досить відмінною.
Існує кілька категорій харчових продуктів, ціни на які дещо змінилися (при порівнянні даних за
грудень 2017 року з тим самим періодом у 2016 році). До цієї групи входять соняшникова олія (+2%) і
макаронні вироби (+6%).
Ціна на гречку знизилася на 35%, а на цукор – на 15%. Ціни на більшість харчових продуктів
підвищилися на 15-30%. Ціни на молочні продукти підвищилася на 23-30% (молоко і масло +23%, сир
+28%, сметану +30%).
Це також було суттєвим підвищенням цін порівняно з основними видами круп і коренеплодів,
зокрема на пшеничний і житній хліб +23%, рис +22% і пшеничне борошно +16%, а на картоплю 16%.
Найбільше зросли ціни на свинину і сало – відповідно на 41% і 68%, а також на окремі види овочів,
зокрема моркву – на 63% і буряк – на 71%.
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територія:
Динаміка зростання
цін на товари 20162017 рр.

Житній хліб
Пшеничний хліб
Рис

Цей самий вищенаведений показник ПСЦ щодо окремих груп товарів свідчить про різні рівні
попередження про сплеск цін на білкові продукти. На Графіку 5 відображено статус товарів станом на
грудень 2017 року.
ПОРІВНЯННЯ МІЖ ПУТ І НПУТ
Цін на НПУТ були вищими порівняно з ПУТ протягом 2015-2017 рр., однак через швидке зростання цін
на ПУТ різниця між цінами на ПУТ і НПУТ зменшилася.
У червні 2017 року різниця цін на продуктовий кошик на ПУТ і НПУТ зменшилася до 21% у Луганській і
Донецькій областях, водночас у травні 2017 року ця різниця становила 35%. Різниця між цінами на
продуктовий кошик на ПУТ і НПУТ у вересні 2017 року зменшилася до 7%.
Ціни на ПУТ швидко зростали, водночас на НПУТ ціни на харчові продукти зазнавали сплесків і
швидких змін. Тенденція зміни вартості на продуктовий кошик на ПУТ характеризувалася
збільшенням без різких змін, водночас на НПУТ вартість продуктового кошику підвищувалася і
зменшувалася більше ніж на 20% протягом 2017 року.
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Вартість продуктового кошика на ПУТ у Донецькій області є вищою порівняно з національним рівнем,
а в Луганській області – нижчою. На ПУТ у Донецькій області вартість продуктового кошику у грудні
2017 року дорівнювала 901,00 грн, що на 3% вище цього показника на національному рівні, водночас
на ПУТ у Луганській області вартість продуктового кошику досягла 846,00 грн, що є на 3% нижче
національного показника. Збір даних на НПУТ було припинено у жовтні 2017 року, тому порівняння
цих даних із середніми національними показниками і даними на ПУТ після 2017 року не
здійснювалося.
ДОСТУПНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА НПУТ
Аналіз доступності харчових продуктів у 2017 році свідчить про те, що в цілому на ринках НПУТ
харчові продукти були доступними. Крупи, молочні продукти та яйця й олія були доступними на
ринках Луганської і Донецької області НПУТ протягом усіх років. Однак є три групи товарів, які були
доступні у недостатній кількості або взагалі відсутні на ринку, зокрема яловичина, свинина і сало.
Суттєвих змін щодо доступності продуктів протягом року не відбувалося, однак обсяги пропозиції
курятини збільшилися у період з травня до липня 2017 року порівняно з попередніми місяцями.
Однак обсяги сиру і житнього хлібу протягом цих місяців несуттєво зменшилися.
Суттєвих відмінностей щодо доступності харчових продуктів на НПУТ у Донецькій і Луганській
областях не було виявлено. Однак було відзначено несуттєве підвищення рівня доступності окремих
товарів у Донецькій області НПУТ порівняно з Луганською областю НПУТ.
Як було заявлено у Проміжному звіті про ринок № 13 ВПП, суттєвих проблем із доступністю,
пов’язаних із мережами поставок, порівняно з 2014 роком і частково 2015 роком не було виявлено.
При опитуванні основних інформантів ВПП було виявлено, що основними причинами зниження
доступності окремих товарів були відсутність попиту і зниження купівельної спроможності.
Слід також відзначити суттєву відмінність між доступністю харчових продуктів у міських і сільських
місцевостях. У більшості міських поселень майже всі товари були доступними на ринку. Це, головним
чином, стосується великих міст, таких як Донецьк і Луганськ. Як було повідомлено, ситуація у
сільських місцевостях була гіршою, де такі товари, як свіже м'ясо та овочі, були менше доступними.
Вищенаведений розділ про ціни на харчові продукти було підготовлено Відділом з питань
аналізу та картування уразливості (АКУ) Регіонального (каїрського) бюро ВПП (із незначним
редагуванням з боку КПБтаЖ щодо потоків і розбивки) із використанням Платформи
інформування про системи підтримки (ПІСП) https://snap.vam.wfp.org.
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АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ:
КОНТЕКСТ:
ПЕРІОД ДО КОНФЛІКТУ: До початку конфлікту у Східній Україні умови для економічного зростання
були сприятливими, особливо у Луганській і Донецькій областях. У цих двох областях була
зосереджена більшість вуглевидобувних, металургійних, коксохімічних, хімічних, машинобудівних
підприємств, у яких була зайнята велика кількість висококваліфікованих працівників. До початку
конфлікту Луганська і Донецька області обіймали 9% території, виробляли 25% промислової продукції
та 8% сільськогосподарської продукції України, обсяг експорту в цих двох областях становив 23-27%
від загального експорту в Україні. Географічне розташування сировинних запасів і ринків також було
сприятливим – таким чином, завдяки своїй продукції, диверсифікованій промисловості, розвиненій
транспортній інфраструктурі, засобам зв’язку, високій густині населення Луганська і Донецька області
були одним з найрозвиненіших економічних регіонів країни.
ПЕРІОД ПІСЛЯ ПОЧАТКУ КОНФЛІКТУ: Наприкінці 2014 року Луганська і Донецька області28 були
поділені на підконтрольні уряду території (ПУТ) та непідконтрольні уряду території (НПУТ). Це
негативно вплинуло на загальний соціально-економічний стан та складну інфраструктуру (в тому
числі системи електро- та водопостачання), системи зв’язку та сполучення у регіоні, а також доступ до
соціальної допомоги.
У Донецькій області через поділ залізничної мережі, а також руйнування автомобільних доріг (що
спричинило зростання транспортних витрат)29 та інфраструктури енергопостачання, багато
підприємств, особливо важкої промисловості, були змушені скоротити, призупинити або припинити
виробничу діяльність. До початку конфлікту всі основні економічні показники Донецької області (такі
як валовий регіональний продукт (ВРП), валова додана вартість (ВДВ), оборот, експорт/імпорт,
інвестиції, доходи домогосподарств) перевищували середній національний рівень, водночас
показники Луганської області відповідали середньому національному рівню в Україні. Проте станом
на 2015 рік у Донецькій області (ПУТ) рівень всіх показників став нижчим за середній національний,
при цьому падіння показників у Луганській області (ПУТ) було ще більшим, і наразі вона належить до
найбідніших регіонів України.
З 2014 року на Донбасі спостерігається погіршення загальної соціально-економічної ситуації, що
призвело до зміни ситуації у багатьох домогосподарствах та зниження рівня життя. У висновках
аналізу зазначається, що цей регіон переживає складний період, оскільки всі ключові показники на
макрорівні (тобто ВРП, ВДВ, оборот, експорт/імпорт, інвестиції) та на рівні господарської діяльності
(тобто підприємства, ринок праці та зайнятість) демонструють негативні тенденції, що несприятливо
впливає на життєдіяльність на рівні домогосподарств.
Аналіз тенденції свідчить про те, що конфлікт може прямо чи опосередковано спричинити або
посилити економічний спад та зростання безробіття внаслідок закриття підприємств, розриву
економічних
зв’язків30,
фізичного
руйнування
виробничих
потужностей,
а
також
соціальної/фінансової/банківської, транспортної та комунікаційної інфраструктури.

28

Будь ласка, зверніть увагу на те, що надалі у разі посилання на Луганську і Донецьку області ми маємо на
увазі Луганську та Донецьку області. У разі розгляду ситуації після початку конфлікту, якщо не зазначене інше,
ми маємо на увазі ПУТ Луганської та Донецької областей.
29
Донецькій економічний регіон має розвинену мережу автомобільних і залізничних шляхів, газопроводів,
нафтопроводів, систем енергопостачання і водопостачання, які було пошкоджено.
30
Посилилося на початку березня 2017 року внаслідок економічної блокади і надалі програми «націоналізації»
на НПУТ.
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ВПЛИВ НА РІВНІ ДОМОГОСПОДАРСТВ
У цьому розділі йдеться про вплив конфлікту на рівні домогосподарств на ПУТ Луганської та
Донецької областей, а також вплив на соціально-економічний стан домогосподарств з точки зору
основних соціальних показників, таких як бідність (прожитковий мінімум), доходи, витрати тощо.
ВИЗНАЧЕННЯ БІДНОСТІ:
■

«Мінімальний прожитковий мінімум» – це вартісна величина, достатня для задоволення
основних потреб31. Цей вартісний показник є основою для класифікації «бідних» як категорії.

■

Однак «фактичний прожитковий мінімум» (ФПМ) використовується для моніторингу
динаміки стандартів життя (на основі статистики споживчих цін) та щомісяця обчислюється
Міністерством соціальної політики України.

■

У цьому аналізі використовується термін «бідність за фактичною вартістю життя». Він означає
відсоток населення, який живе за межею фактичного прожиткового мінімуму (також іноді
називається як «відсоток населення, який живе за межею бідності»).32

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ:
■ Рівні бідності: У період з 2013 до 2015 рр. рівень бідності за фактичною вартістю життя
підвищився, однак ця тенденція стабілізувалася у 2016 році, коли рівні бідності знизилися з
66% (2015 рік) до 59% (2016 рік) у Донецькій області та в Луганській області з 74% (2015 рік) до
71% (2016 рік). Це покращення, головним чином, пояснюється збільшенням негрошових
витрат, а саме державних субсидій на комунальні послуги і витрат, трансформованих із
споживчих продуктів, споживчих продуктів, вироблених на власних сільськогосподарських
присадибних ділянках, а також продуктів, створених для власних потреб. Однак, незважаючи
на несуттєве зниження загального рівня бідності (у загальному складі населення) в Луганській
та Донецькій областях, при порівнянні даних за 2016 - 2015 рр. рівень бідності несуттєво
підвищився (на 1,1% у Донецькій області до рівня 31,8% і на 0,8% у Луганській області до рівня
31,8%). Це означає, що найбільш уразливі групи населення залишилися на такому самому
рівні бідності, що і в 2015 році (або їх рівень життя навіть погіршився)
■ Фактичний грошовий дохід: Фактичний грошовий дохід кожної особи, який суттєво
зменшився у період з 2013 до 2015 рр., продовжив знижуватися у 2016 році на 19% у
Донецькій області та на 26% у Луганській області порівняно з 2015 роком. Протягом цього часу
31

За методикою (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0347-00/page) Міністерства соціальної політики України
(Мінсоцполітики)
прожитковий
мінімум
–
це
вартісна
величина,
достатня
для
забезпечення нормального функціонування людини. Прожитковий мінімум розраховується на душу населення
для основних соціально-демографічних груп населення. Сума встановленого законодавством прожиткового
мінімуму затверджується щороку Верховною Радою України в законі «Про державний бюджет». Щомісяця
(відповідно до законодавства України) Мінсоцполітики здійснює моніторинг та розрахунки фактичного
прожиткового мінімуму на основі статистичних даннях про споживчі ціни.
32
Цей показник розраховують за методикою комплексної оцінки бідності Мінсоцполітики
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1785-12#n17). Цей показник оснований на показнику рівня витрат – тобто
він відображає еквівалентні сукупні витрати на одну особу, нижчі за фактичний прожитковий мінімум.
Інші показники бідності можна знайти на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України
(Держстат) (http://ukrstat.gov.ua/). Наприклад, Держстат розраховує показники на основі рівня доходів – тобто
визначає диференціацію рівня життя населення на основі еквіваленту середнього сукупного щомісячного
доходу на одну особу, нижчого за встановлений законодавством прожитковий мінімум, та на основі
еквіваленту середнього сумарного щомісячного доходу на одну особу, нижчого за фактичний прожитковий
мінімум. Методика і показники бідності, які використовує Світовий банк, основані на показниках та методиці
Держстату (http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=UA).
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середній показник збільшення доходу в Україні становив 0,8%.33
■ Пенсійна реформа: Після впровадження пенсійної реформи з 01 січня 2017 року до 01 січня
2018 року розмір пенсій збільшився на 56% у Донецькій і на 52% у Луганській областях, при
цьому середній показник підвищився на 39% на всій території України. Однак станом на 01
січня 2018 року розмір пенсії 79% пенсіонерів становив менше ніж 3 000,00 грн (фактичний
прожитковий мінімум становив 3 128,00 грн).
■ Витрати домогосподарств: Загальні витрати домогосподарства збільшуються швидше, ніж
загальний рівень доходу, що, головним чином, зумовлене підвищенням грошових і
негрошових витрат на харчові продукти і комунальні послуги.
■ Підвищення споживчих цін: У період із 2013 року до 2017 року індекс споживчих цін34
збільшився на 119% у Донецькій і на 125% у Луганській областях. Протягом цього періоду ціни
на харчові продукти збільшилися на 114% у Донецькій і на 122% у Луганській областях,
водночас ціни на комунальні послуги збільшилися на 330% у Донецькій і на 374% у Луганській
областях.

ДЕМОГРАФІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ:
У період із 2013 року до 2016 року відбулися
структурні
зміни
щодо
розподілу
домогосподарств за видами населених пунктів.
У Донецькій області частка домогосподарств, які
проживали у великих містах, зменшилася із 61%
(2013 рік) до 35% (2016 рік), водночас частка
населення у містечках збільшилися з 30% до
49%, а частка домогосподарств, які проживають
у селах, збільшилася із 9,3% до 15,3%. У
Луганській області частка домогосподарств, які
проживають у великих містах, зменшилася з
57% (2013 рік) до 19,2% (2016 рік), водночас
частка населення, яка проживає у містечках,
збільшилася з 29,9% до 50,7%, а частка
домогосподарств, які проживають у селах,
збільшилася з 13% до 30%.

33

Відповідно до останнього звіту МВФ «зниження доходу в Україні, головним чином, спричинене впливом
військового конфлікту» і «зниження доходу в Україні, головним чином, пояснюється винятковими обставинами
та, ймовірно, має тимчасовий характер. Директивний документ МВФ про макроекономічний розвиток і
перспективи
у
країнах,
що
розвиваються,
із
низьким
рівнем
доходів
–
2018
рік:
http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/03/22/pp021518macroeconomic-developments-andprospects-in-lidcs.
34
На підставі порівняння цін у 2017 – 2013 рр.
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Середня кількість людей, які проживають в
одному домогосподарстві в Донецькій області,
зменшилася з 2,4 (2013 рік) до 2,3 (2016 рік), а
в Луганській області – з 2,4 (2013 рік) до 2,3
(2016 рік), водночас середній показник в Україні
у 2016 році становив 2,6.
Із 2013-2016 рр. частка домогосподарств з
дітьми до 18 років зменшилася з 57% (2013 рік)
до 35% (2016 рік) у Донецькій області та з 36%
до 29% у Луганській області.

20%

РОЗПОДІЛ ДГ З ОДНИМ
ГОДУВАЛЬНИКОМ І
ДІТЬМИ
15%

8%

12%

10%

0%
2013
Донецька обл.

2016
Луга нська обл.

Така сама тенденція спостерігається стосовно частки домогосподарств за середньою кількістю дітей в
одному домогосподарстві. У Донецькій області частка домогосподарств з однією дитиною
збільшилася з 90% (2013 рік) до 98% (2016 рік), водночас частка домогосподарств з двома або трьома
дітьми зменшилася з 10% до 2%. Аналогічним чином у Луганській області частка домогосподарств з
однією дитиною збільшилися з 82% (2015 рік) до 89% (2016 рік), водночас частка домогосподарств з
двоїв або трьома дітьми зменшилася з 18% до 11%. Частка домогосподарств з одним годувальником і
дітьми збільшилася у Донецькій області з 8% (2013 рік) до 15% (2016 рік) і з 10% (2013 рік) до 12%
(2016 рік) у Луганській області.
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РОЗПОДІЛ ДГ, ЗАЛЕЖНО ВІД
НАЯВНОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ ОСІБ У
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Протягом 2013-2016 рр. відбулися також зміни розподілу домогосподарств, залежно від наявності у
їхньому складі зайнятих осіб. У Донецькій області частка домогосподарств, у складі яких є зайняті
особи, зменшилася з 68% (2013 рік) до 64% (2016 рік), та з 69% до 65% у Луганській області. Ця
ситуація вплинула на економічній тягар на одного зайнятого члена домогосподарства. У Донецькій
області економічний тягар кожного зайнятого члена у домогосподарстві збільшився з 2,19 (2013 рік)
до 2,33 (2016 рік) і в Луганській області з 2,2 до 2,38.
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БІДНІСТЬ:
Конфлікт та ланцюговий ефект конфлікту (зокрема,
інфляція,
дефіцит
палива/електропостачання,
припинення
постачання
електроенергії,
націоналізація та економічна/торгова блокада,
підвищення рівня безробіття внаслідок закриття
підприємств тощо) спричинили зростання бідності.35
У період із 2013 року до 2015 року відсоток
населення, доходи якого нижче за фактичний
прожитковий мінімум, збільшився з 20% (2013 рік)
до 74% (2015 рік) у Луганській області та з 22% до
66% у Донецькій області, водночас середній
показник в Україні (виключно ПУТ) підвищився з
22% до 58%.

НАСЕЛЕННЯ, ДОХОДИ ЯКОГО
НИЖЧЕ ЗА ФАКТИЧНИЙ
ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ
80%

66%

60%

40%

74%
59%

22%

71%

58%

59%

22%

20%

20%
0%
Донецька обл.Луга нська обл.

2013

2015

Укра їна

2016

У 2016 році ця тенденція стабілізувалися із несуттєвим покращенням у Донецькій області, в якій
відсоток населення, доходи якого нижче за фактичний прожитковий мінімум, зменшився з 66% до
59%, а в Луганській області – з 74% до 71%. Це покращення, головним чином, зумовлене
підвищенням негрошових витрат, зокрема державних субсидій на комунальні послуги і витрат,
трансформованих із споживчих продуктів, споживчих продуктів, вироблених на власних
сільськогосподарських присадибних ділянках, а також продуктів, створених для власних потреб.

Домогосподарства у складі яких є діти

ГЛИБИНА БІДНОСТІ:
Глибину бідності визначають як середню суму доходу, яка необхідна населенню, що живе за межею
фактичного прожиткового мінімуму, для досягнення фактичного прожиткового мінімуму.
У 2015 році, щоб досягти фактичного прожиткового мінімуму (або щоб перевищити межу бідності),
населенню України було необхідно збільшити свої доходи у середньому на 27%, водночас у
Донецькій області, щоб досягти такого рівня, доходи необхідно було збільшити на 31%, а в Луганській
області – на 34%.

35

Відповідно до останнього звіту МВФ «зниження доходу в Україні, головним чином, спричинене впливом
військового конфлікту» і «зниження доходу в Україні, головним чином, пояснюється винятковими обставинами
та, ймовірно, має тимчасовий характер. Директивний документ МВФ про макроекономічний розвиток і
перспективи
у
країнах,
що
розвиваються,
із
низьким
рівнем
доходів
–
2018
рік:
http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/03/22/pp021518macroeconomic-developments-andprospects-in-lidcs.
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Однак, незважаючи на несуттєве покрашення
загального рівня бідності в Луганській і Донецькій
областях, у 2016 році порівняно з 2015 роком
глибина бідності несуттєво зменшилася на 1,1% у
Донецькій області до рівня 31,8% і на 0,8% у
Луганській області до рівня 31,8%. Це означає, що
найбільш уразливі люди залишилися на тому
самому рівні бідності, що і в 2015 році (або їхній
рівень навіть погіршився).
Завдяки збільшенню доходів у 2017 році, а також
з урахуванням прогнозованого середнього рівня
інфляції36 загальний рівень бідності у 2017 році,
ймовірно, знизиться. Однак необхідно здійснити
спеціальний аналіз для оцінювання ситуації з
уразливими групами населення.
Збільшення глибини бідності у період з 2013 року
до 2015 року серед уразливих соціальних
демографічних груп відображено в таблиці
нижче.

ДомогоспоДомогоспо- Домогосподарства у
дарства з
дарства з
складі яких є пенсіонерами особами віком
діти
понад 75 років
Донецька область

ДомогоспоДомогоспоДомогоспо- ДомогоспоДомогоспоДомогосподарства з
дарства з
дарства з
дарства у
дарства у
дарства з
особами
віком
пенсіонерами
пенсіонерами
складі яких є
складі яких є
особами
понад
75
років
діти
діти
віком понад
75 років
Луганська область

Україна

ДОХОДИ:
Сукупний дохід складається із грошового і негрошового доходу, зокрема самостійно вироблених
харчових продуктів і державних субсидій. Сукупний дохід домогосподарства у 2016 році порівняно з
2013 роком у Донецькій області збільшився на 17%, а в Луганській – на 25%. Водночас грошовий дохід
залишився на тому самому рівні в Донецькій області і збільшився на 15% у Луганській області.

36

Див. https://tradingeconomics.com/
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Донецька область
Сукупний дохід

Луганська область

Грошовий дохід

Сукупний дохід

Грошовий дохід

Із 2013 року в Донецькій області частка вартості самостійно вироблених продуктів і споживчих
продуктів домогосподарств збільшилася з 0,9% до 2,7% і з 1,6% до 5,6% у Луганській області. Частка
негрошового доходу від субсидій на комунальні послуги збільшилася з 0,4% (2013 рік) до 5,4% (2016
рік) у Донецькій області та з 1% до 5,9% у Луганській області.
На таблиці справа відображено розподіл
населення за еквівалентними показниками
сукупного доходу на одну особу на місяць.
У 2016 році 57,8% населення в Луганській
області і 51,1% населення в Донецькій області
мали еквівалентний сукупний дохід нижче
фактичного прожиткового мінімум на одну
особу на місяць (або 2 642,00 грн).
До початку конфлікту цей регіон відзначався
найвищим приростом доходів порівняно з
рештою України: у Донецькій та Луганській
областях рівень зростання доходів у період з
2010 року до 2013 року досягав 30%.
При цьому середній дохід у Донецькій області
перевищував національний середній показник
на 13%, а в Луганській області він майже
дорівнював національному середньому рівню.
Це пояснюється тим, що розміри заробітної
плати і пенсій у Донецькій і Луганській
областях були вищими порівняно з середніми
показниками в Україні.

РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ В % ЗА СЕРЕДНІМ РІВНЕМ
ДОХОДІВ НА ОДНУ ОСОБУ НА МІСЯЦЬ
Рівень
середнього
доходу на одну
особу в місяць
(грн) у 2016
році
< 480
481–840
841–1200
1201–1560
1561–1920
1921–2280
2281–2640
2641–3000
3001–3360
3361–3720
Понад
3 721,00
Менше ніж
фактичний
прожитковий
мінімум (ФПМ)
(2 646,00 грн)

Донецька
область

Луганська
область

0.0
0.3
1.9
6.9
18.4
34.4
50.8
64.4
74.4
82.3

0.1
1.0
4.7
8.9
25.3
42.4
54.7
72.0
83.4
89.2

0.0
0.3
3.0
9.0
19.5
38.8
57.7
68.3
80.4
83.3

100.0

100.0

100.0

54.7

57.8

Україна

51.1

Проте у 2015 році ситуація змінилася, і рівень доходів на Донбасі впав. При порівнянні із середнім
показником в Україні, рівні доходів у Донецькій області до 2015 року були на 12%, а в Луганській
області – на 18% нижчими. У 2016 році ця тенденція продовжилася. У Донецькій області грошовий
дохід був на 14%, а в Луганській області на 15% нижчим, ніж середній національний показник.
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Фактичний грошовий дохід на
особу (порівняно з минулим
роком)
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Фактичний грошовий дохід зменшився за період із 2013 року до 2015 року в усіх регіонах України. У
2016 році в Донецькій області фактичний грошовий дохід на особу продовжив зменшуватися до 19%
порівняно з 2015 роком і до 26% у Луганській області, водночас середній показник в Україні
збільшився на 0,8% у 2016 році порівняно з 2015 роком.
Однак протягом перших трьох кварталів 2017 року грошовий дохід домогосподарств збільшився на
21% у Донецькій області і на 35% у Луганській області, водночас порівняно з 2016 роком у середньому
він підвищився на 22% в усіх регіонах України.
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ІНДИКАТОРИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ:
Згідно з даними Європейської системи інтегрованої статистики соціального захисту (ЄСІССЗ)37 у 2016
році загальна сума соціальних виплат в Україні порівняно з 2013 роком збільшилася на 20%. Однак
показник співвідношення загальних соціальних виплат і валового внутрішнього продукту (ВВП)
зменшився із 23,7% (2013 рік) до 18,2% (2016 рік).
Згідно з даними ЄСІССЗ, якщо порівняти коефіцієнт співвідношення виплат і ВВП за призначенням,
виплати «на оплату лікарняних/на медичні послуги» зменшилися з 4,2% (2013 рік) до 2,9% (2016 рік),
«за старістю» з 14,3% до 10,3%, «на сім’ю/дітей» з 2,6% до 1,7%, водночас на «житло» підвищилися з
0,4% до 1,9%, що, головним чином, є результатом надання державних субсидій на оплату
комунальних послуг домогосподарств.
Якщо порівняти 2016 рік із 2014 роком, частка виплат «за старістю» зменшилася з 65,5% до 57,5%, а
частка виплат на «сім’ю/дітей» – з 11,2% до 9,4%, водночас частка виплат на «житло» збільшилася з
2% до 10,9%. (див. графік нижче).

ПЕНСІЇ:
Кількість пенсіонерів, які одержують пенсії з
Пенсійного фонду України, в Донецькій області
зменшилася з 1 371 000 (станом на 01 січня 2013
року) до 809 000 (станом на 01 січня 2015 року) та
збільшилася до 861 000 (станом на 01 січня 2017
року). У Луганській області кількість пенсіонерів, які
одержують пенсії з Пенсійного фонду України, в
Луганській області зменшилася з 717 000 (станом на
01 січня 2013 року) до 309 000 (станом на 01 січня
2015 року) і збільшилася до 385 000 (станом на 01
січня 2017 року).
Протягом строку з 01 січня 2013 року до 01 січня
2017 року розмір пенсій у Донецькій області
37

ЄСІССЗ: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:European_system_of_integrated_social_protection_statistics_(ESSPROS)
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збільшився на 21%, а в Луганській – на 24%,
водночас середній показник збільшення пенсії в
інших регіонах України в середньому становив 24%.
Після впровадження пенсійної реформи38 станом на
01 січня 2018 року розмір пенсії збільшився
порівняно з 01 січня 2017 року на 56% у Донецькій
області і на 52% у Луганській області, водночас
середній показник в усіх регіонах України становив
39%. Однак станом на 01 січня 2018 року 79% усіх
пенсіонерів в Україні одержували пенсії в розмірі
менше ніж 3 000,00 грн, що менше за фактичний
прожитковий мінімум (3 128,00 грн).39 (Див.
сторінку 13 і примітки нижче, в яких наведена
інформація про невідповідні мережі соціальної
безпеки).

СТРУКТУРА ГРОШОВОГО ДОХОДУ
Існує п'ять основних джерел грошових доходів домогосподарств, в тому числі заробітна плата,
пенсії і соціальні виплати, доходи від продажу сільськогосподарської продукції, доходи від
підприємницької діяльності та індивідуального підприємництва, грошова допомога від родичів
та/або інших осіб, або інші види грошового доходу.
Якщо порівнювати з 2015 роком, частка основних джерел доходів у 2016 році в Донецькій області
залишилася майже на тому самому рівні, водночас у Луганській області частка доходу від заробітної
плати зменшилася, а частка доходу від продажу сільськогосподарської продукції збільшилася, що є
38

Див. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1788-12. Пенсійна реформа набрала чинності у жовтні 2017 року.
Невідповідні мережі соціального захисту: Усі державні соціальні виплати (зокрема, допомога
домогосподарствам при народженні дитини, виплати домогосподарствам, у складі яких є інваліди, допомога
одиноким матерям/батькам тощо) здійснюються на підставі «встановленого законом прожиткового мінімуму».
Однак цей рівень не відповідає рівню інфляції, та уразливі групи фактично одержують набагато менший розмір
виплат (менше на 137%), ніж у 2013 році. У період з 2013 року до 2016 року «встановлений законом
прожитковий мінімум» залишилася майже на тому самому рівні (1113,7 грн у 2013 році та 1388,1 грн у 2016
році). Однак фактичний прожитковий мінімум дорівнював приблизно 1333,7 грн у 2013 році (що відповідав
встановленому законом рівню 2013 року), однак збільшився до 2646,4 грн у 2016 році. Станом на 01 січня 2018
року ФПМ становив 3 128 грн.
39
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результатом зміни орієнтирів і збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в
області. (Див. графік на наступній сторінці).
Заробітна плата є найбільшим джерелом доходу домогосподарств в Україні. У 2013 році ця частка
становила 57% у Донецькій області та 55% у Луганській області. До 2016 року частка заробітної плати
залишилася на тому самому рівні – 57% у Донецькій області, однак зменшилася до 48% у Луганській
області.
Частка соціальних виплат у 2016
році
в
Донецькій
області
становила 35% (порівняно з 34% в
2013 році) та 34% (порівняно з
32% у 2013 році) в Луганській
області.
У 2016 році частка доходу від
продажу сільськогосподарської
діяльності в Донецькій області
становила 35% (порівняно з 34%
(2013 рік) і в Луганській області
34% (порівняно з 32% (2013 рік).
Частка
доходу
від
підприємницької діяльності та
індивідуального підприємництва
збільшилася в 2016 році у
Луганській
області
на
4%
(порівняно з 3% у 2013 році),
водночас у Донецькій області
зменшилася до 3% у 2016 році (з
4% у 2013 році).
Частка доходу домогосподарств від грошової допомоги та допомоги від родичів та/або інших осіб
та інших джерел доходів залишилася майже на тому самому рівні, що існував у період із 2010 року
до 2013 року (зокрема, 4,7% у Луганській області та 4,9% у Донецькій області). Однак у 2016 році
частка такої допомоги збільшилася до 7% у Луганській області і зменшилася до 3% у Донецькій
області.

ВИТРАТИ:
До початку конфлікту витрати домогосподарств у Донецькій області були на 6% вищі, а у Луганській
області на 8% нижчі за середній національний рівень. Після початку конфлікту станом на 2015 рік
витрати у Донецькій області знизилися і стали на 15% нижчі, а у Луганській області на 25% нижчі за
середній національний рівень.
Сукупні витрати домогосподарств складаються з грошових витрат та інших витрат домогосподарств,
трансформованих у грошові витрати (виробництво для власних потреб, субсидій та інших негрошових
витрат). У 2013 році в Донецькій області сукупні витрати перевищували на 5% грошові витрати, а в
Луганській області – на 7%. До 2016 року ця різниця збільшилася на 29% у Донецькій області та на
34% у Луганській області, головним чином, унаслідок збільшення розміру субсидій на комунальні
послуги і витрат, трансформованих із споживчих продуктів, вирощених на присадибних
сільськогосподарських ділянках і для власних потреб. Це означає, що частка витрат у грошовій формі
зменшилася на 7% у Донецькій області та на 12% у Луганській області, водночас частка негрошових
витрат збільшилася.
Сторінка 38/57

29 березня 2018 року

Протягом 2013-2016 рр. сукупні витрати збільшилися на 25% у Донецькій області та на 30% у
Луганській області, водночас грошові витрати збільшилася на 17% як і Луганській, так і в Донецькій
областях.
У 2016 році сукупні витрати на харчові продукти збільшилися на 38% у Донецькій області та на 16% у
Луганській області, водночас частка витрат на харчові продукти в Донецькій області збільшилася до
56% у 2016 році (порівняно з 50% у 2013 році), однак зменшилася до 45% з 50% у Луганській області.

У 2016 році порівняно з 2013 роком сукупні витрати на комунальні послуги збільшилася на 116% у
Донецькій області та на 161% у Луганській області. Частка сукупних витрат на комунальні послуги
збільшилася в Донецькій області до 17% у 2016 році (із 13% (2013 рік)) та до 19% (із 10% (2013 рік)) у
Луганській області.
У 2016 році порівняно з 2013 роком усі інші витрати в Донецькій області, зокрема на медичні
послуги, освіту, одяг, транспорт тощо, зменшилися. У Луганській області сукупні витрати на освіту
зменшилися, а на медичні послуги, транспорт та одяг збільшилися.

ЦІНИ
У період з 2013 року до 2017 року споживчі ціни підвищилися на 119% у Донецькій області та на
125% у Луганській області. Протягом цього періоду ціни на комунальні послуги збільшилися на
330% у Донецькій області та на 374% у Луганській області.
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ДОХОДИ ПОРІВНЯНО З ВИТРАТАМИ ТА ЦІНАМИ
У 2013 році сукупний дохід в Донецькій області був на 14% вище порівняно з сукупними витратами,
водночас у Луганській області різниця становила 24%. У 2016 році через швидше зростання сукупних
витрат порівняно з сукупним доходом домогосподарств (головним чином, через витрати на харчові
продукти і комунальні послуги) ця різниця зменшилися до 7% у Донецькій і до 20% у Луганській
областях.
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ТРУДОВІ РЕСУРСИ
У цьому розділі окреслено вплив конфлікту на трудові ресурси і тенденції після початку
конфлікту на ПУТ у Луганській і Донецькій областях.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ
•

Тенденції щодо зміни структури і чисельності населення (демографічних показників):
У період із 2015 року до 2017 року кількість людей у групі похилого віку (понад 65 років)
збільшилися на 8% у Донецькій області та на 11% у Луганській області, водночас
чисельність інших груп населення зменшилася (зокрема, дітей віком до 15 років і людей
працездатного віку від 15 до 64 років). Це означає збільшення демографічного тягаря на
працездатне населення у 2017 році порівняно з 2015 роком. Крім цього, чисельність
зайнятого населення зменшилася на 2% у Луганській області і Донецькій області, що
також спричинило підвищення економічного тягаря на працездатне зайняте населення.

•

Безробіття: Рівні безробіття серед населення працездатного віку продовжували
зростати у період з 2015 року до 2017 року – до 15% у Донецькій області та 17,4: у
Луганській області за період з січня до вересня 2017 року порівняно із середнім
показником в Україні, який становив 9,7%. Однак кількість людей, офіційно
зареєстрованих як безробітні в центрах зайнятості, зменшилася в Донецькій області з
41 600 (станом на початок 2016 року) до 33 000 (станом на початок 2017 року) та з 17
700 до 16 000 у Луганській області.

•

Фактичний розмір заробітної плати: Фактичний розмір заробітної плати у Донецькій
області підвищився на 4% у період з 2015 року до 2016 року та на 18% у Луганській
області. У 2017 році фактичний розмір заробітної плати збільшився на 11% у Донецькій
області і на 12% у Луганській області порівняно з 2016 роком. Однак при розгляді
фактичної купівельної спроможності рівня заробітної плати у разі її коригування до
рівня фактичного прожиткового мінімуму, «фактичний розмір заробітної плати» все ще
на 22% менший у Донецькій області і на 33% нижчий у Луганській області у 2017 році
при порівнянні цих показників із рівнем до конфлікту у 2013 році.

•

Заборгованість з виплати заробітної плати: Станом на січень 2018 року заборгованість з
виплати заробітної плати збільшилася до 453 мільйонів грн у Донецькій області та до
557 мільйонів грн у Луганській області, що загалом становить 43% від сукупної
заборгованості за заробітною платою в Україні.

ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ЗМІНИ СТРУКТУРИ І ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ (ДЕМОГРАФІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ):
Загальна численність населення у Луганській і Донецькій областях зменшилася на 1% у період з 2015
року до 2017 року.40
У період із 2013 року до 2017 року чисельність населення в групі «діти віком від 0 до 14 років»
зменшилася на 5% у Донецькій області та на 7% у Луганській області. Аналогічним чином чисельність
населення в групі «працездатне населення віком від 15 до 64 років» зменшилася на 3% у Донецькій і
Луганській областях. Водночас з 2015-2017 рр. чисельність населення в групі «люди похилого віку від
65 років» збільшилася на 8% у Донецькій області та на 11% у Луганській області (див. графік нижче).
Ці демографічні зміни вплинули на загальну вікову структуру населення. У період із 2015 року до 2017
року частка населення дітей зменшилася з 13% до 12,6% у Донецькій області та з 12,4% до 11,7% у
Поточні показники (оцінки) населення станом на 01 січня 2018 року ґрунтуються на даних із
останнього перепису населення з урахуванням фізичного і міграційного руху населення, а також змін
чисельності населення в результаті адміністративно-територіальних змін).
40
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Луганській області. Аналогічним чином частка людей працездатного віку зменшилася з 69,5% до
68,2% у Донецькій області та з 70,3% до 69,1% у Луганській області. Однак частка людей похилого віку
збільшилася з 17,5% до 19,2% у Донецькій області та з 17,3% до 19,2% у Луганській області (див.
графік нижче).
Такі зміни призвели до збільшення демографічного тягаря на працездатне населення у 2017 році
порівняно з 2015 роком. Із «кожної тисячі людей віком від 15 до 64 років» тягар дітей зменшився від
223 до 219 (на 2%) у Донецькій області та з 223 до 202 (на 4%) у Луганській області в 2017 році
порівняно з 2015 роком.
Однак водночас тягар людей похилого віку (понад 65 років) у «кожній тисячі людей віком від 15 до 64
років» збільшилася з 396 до 435 осіб (на 10%) у Донецькій області та з 389 до 435 (на 2%) у Луганській
області.
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ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ЕКОНОМЧІНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ
Унаслідок втрати територіального контролю чисельність економічно активного населення41 у
Донецькій області в 2015 році порівняно з 2013 роком зменшилася на 55% (або на один мільйон
людей), а в Луганській області – на 63% (або на 600 000 людей). У період із 2015 року до січнявересня 2017 року42 численність економічно активного населення зменшилася на 2% у Луганській і
Донецькій областях, водночас середній показник в Україні зменшився на 5%.
Частка економічно активного населення порівняно із загальною чисельністю населення віком від 15
до 70 років зменшилася з 65,4% (2013 рік) до 57,9% (вересень 2017 року) в Донецькій області, однак
збільшилася в Луганській області з 63,3% (2013 рік) до 66,1% (вересень 2017 року). Загалом в Україні
вона зменшилася з 65% (2013 рік) до 62,2% (вересень 2017 року).

ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ЗАЙНЯТОСТІ
У період із 2015 року до 2017 року загальна
чисельність зайнятих осіб зменшилася на 3% у
Донецькій області та на 4% у Луганській
області, водночас в Україні вона зменшилася в
середньому на 1%.
У Донецькій області частка зайнятих осіб
порівняно з численністю населення віком від
15 до 70 років зменшилася з 60,3% (2013 рік)
до 49,5% (2017 рік), а в Луганській області вона
зменшилася з 59,4% (2013 рік) до 55,2% (2017
рік), водночас середній показник в Україні
зменшився з 60,3% (2013 рік) до 56,3% (2017
рік).
Суттєвих змін щодо частки зайнятих осіб в окремих секторах економіки за період із 2015 року до 2017
року не відбулося. Три основні сектори економіки, в яких зайняте населення: 1) промисловість, 2)
сільське господарство і 3) торгівля, в яких залучено понад 60% усього зайнятого населення в
Луганській і Донецькій областях.
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Економічно активне населення: відповідно до концепції трудових ресурсів означає частину населення обох
статей, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для виробництва товарів і
надання послуг. Економічно активне населення означає осіб, зайнятих у господарській діяльності, що
визначається
як
одержання
прибутку,
а
також
безробітних
http://ukrstat.gov.ua/Zakon/engl/Metod/2015/Employment.htm).
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Ми здійснюємо порівняння з першими трьома кварталами 2017 року, оскільки дані за 2017 рік не були
доступні на момент здійснення аналізу (березень 2018 року).
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У Донецькій області частка людей, зайнятих у галузі,
збільшилася з 25% (2013 рік) до 31% (2016 рік), а в
Луганській області з 24% (2013 рік) до 28% (2016 рік).
Частка осіб, зайнятих в сільськогосподарському
секторі зменшилася в Донецькій області з 11% (2013
рік) до 8% (2016 рік), водночас у Луганській області
вона залишилася на тому самому рівні, а саме 13%.
Частка людей, зайнятих у сфері торгівлі, зменшилася
в Донецькій області з 24% (2013 рік) до 19% (2016
рік), а в Луганській області – з 27% (2013 рік) до 22%
(2016 рік).

ТЕНДЕНЦІЇ ІЗ ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ
Середній рівень номінальної заробітної плати, а
також «фактичний рівень заробітної плати» (а
саме відкоригований з урахуванням рівня інфляції
або кількості товарів і послуг, які можна
придбати за номінальну заробітну плату на
підставі фактичного рівня цін і податків, або
природне вираження ціни трудових ресурсів)
збільшився з 2015-2017 рр. в усіх регіонах України,
зокрема в 2017 році, після підвищення
мінімального номінального рівня заробітної плати
з 1 600,00 до 3 200,00 грн43.
Середній рівень номінальної заробітної плати
підвищився на 56% (до 7 764,00 грн) у 2017 році
порівняно з 2015 роком у Донецькій області та на
71% (до 5 862,00 грн) у Луганській області,
водночас він підвищився на 69% (до 7 104,00 грн)
в усіх регіонах України у період між 2017 роком і
2015 роком.
У період із 2016 року до 2017 року рівень фактичної заробітної плати також підвищився, однак не так,
як рівень номінальної заробітної плати через високі темпи інфляції. Порівняно з 2015 роком фактична
заробітна плата в Донецькій області збільшилася на 4% у 2016 році та на 18% у Луганській області. У
2017 році фактична заробітна плата продовжила підвищуватися: на 11% у Донецькій області та на 12%
у Луганській області порівняно з 2016 роком.
У 2016 році рівні номінальної заробітної плати за окремими галузями економіки відповідали
стандартній моделі і були вищими в промисловій галузі та меншими в сільськогосподарській галузі.
У Донецькій області середня номінальна заробітна плата в промисловій галузі дорівнювала 6 430,00
грн (тобто на 7,4% вище середнього показника в області). У сільськогосподарському секторі
номінальна заробітна плата в Донецькій області дорівнювала 3 777,00 грн, що на 36,9% нижче, ніж
середній показник в області, а в Луганській області вона дорівнювала 3 923,00 грн (тобто на 25,4%
вище середнього показника в області).

Докладніша інформація про закон розміщена на сайті http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/108/95%D0%B2%D1%80.
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Однак якщо розглядати фактичну купівельну
спроможність заробітної плати при її
коригуванні до фактичного прожиткового
мінімуму (ФПМ), вона є набагато нижчою
порівняно з періодом до конфлікту.
У період з 2013 року до 2017 року коефіцієнт
співвідношення середньої заробітної плати і
фактичного
прожиткового
мінімуму
зменшився з 3,37 до 2,64 (або на 22%) у
Донецькій області та з 3 до 1,99 (або на 33%)
у Луганській області, водночас середній
показник в Україні зменшився з 2,99 до
2,42 (тобто на 18%).

Україна

Донецька
область

Луганська
область

ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
У період з 2013 року до 2017 року спостерігалося підвищення рівня заборгованості з виплати
заробітної плати в Донецькій і Луганській областях. У травні 2013 року заборгованість з виплати
заробітної плати дорівнювала 217 мільйонам грн у Донецькій області та 61 мільйону грн у Луганській
області. Станом на січень 2018 року вона збільшилася до 453 мільйонів грн у Донецькій області та до
557 мільйонів грн у Луганській області (незважаючи на те, що вона є менш густо населеною
порівняно з Донецькою областю), що спільно становить 43% від загальної заборгованості за
заробітною платою в Україні (див. графік нижче).
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ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО БЕЗРОБІТТЯ:
Втрата контролю на частинах території Донецької та Луганської області спричинила зниження
загальної пропозиції робочої сили в Україні на 6%. Найбільше зниження рівня зайнятості
спостерігалося в Донецькій і Луганській областях, за період з 2013 року до 2015 року втратили роботу,
відповідно 180 000 і 98 300 осіб.
За період із 2014 року до 2016 року спостерігалося зростання частки населення в сільській
місцевості44 (унаслідок територіальних змін) і підвищення рівня безробіття, зокрема в Донецькій і
Луганській областях.
За період з 2013 року до 2015 року рівень безробіття в Донецькій області суттєво підвищився з 7,8%
(2013 рік) до 13,8% (2015 рік), а в Луганській області з 6,2% (2013 рік) до 15,6% (2015 рік).
За період з 2015 року до 2017 року рівень безробіття продовжив зростати і станом на січень-вересень
2017 року він дорівнював 15% у Донецькій області і 17,4% у Луганській області.45

У період з 2015 року до 2017 року кількість безробітних збільшилася на 2,6% у Донецькій області (124
500 безробітних осіб станом на січень-вересень 2017 року) і на 2,7% у Луганській області (57 900
безробітних осіб). У Донецькій області в середньому безробітними є одна із семи економічно
активних осіб віком від 15 до 70 років, а в Луганській області – одна із шести осіб, водночас в інших
областях України безробітними є одна із одинадцяти економічно активних осіб.

ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ БЕЗРОБІТНИХ ОСІБ
У період із 2015 року до 2017 року продовжилася тенденція до зменшення кількості безробітних осіб,
зареєстрованих у соціальних центрах зайнятості. У 2015 році у Донецькій області було зареєстровано
22 500 осіб, а в Луганській – 9 700 осіб. Однак у 2016 році в Донецькій області було зареєстровано
18 600 осіб, а в Луганській – 8 200 осіб.
Чисельність осіб, які мають офіційний статус «зареєстрованих безробітних», у Донецькій області
зменшилася з 41 600 (перша половина 2016 року) до 33 000 (перша половина 2017 року), а в
44

Загалом у всій Україні рівень безробіття є вищим у сільській місцевості порівняно з містами.
Це також відображено в документі «Тематична оцінка місцевих підприємств і ринків праці в Східній Україні»,
підготовленому REACH (2017 рік), який охоплює п`ять східних областей, та в якому йдеться про те, що «вплив
конфлікту на зайнятість фізичних осіб був суттєвим і відмінним на різних територіях, при цьому фізичні особи в
Луганській і Донецькій областях постраждали найбільше, та «численність робочої сили на підприємствах, які
продовжили функціонувати, зменшилася на 24%, при цьому одна п`ята активних домогосподарств втратили
роботу з початку конфлікту». Див. інформацію на сайті http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economvtrade-relationships-and-labour-markets-disrupted-bv- conflict-in-eastern-regions.
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Луганській області – з 17 700 осіб (перша половина 2016 року) до 16 000 осіб (перша половина 2017
року). Спостерігаються дещо позитивні тенденції щодо відсотка безробітних осіб, які були офіційно
зареєстровані у 2016-2017 рр. та потім знайшли роботу. Наприклад, у Луганській області у першій
половині 2016 року було зайнято 5 300 осіб, що дорівнює 29,6% від «загальної кількості
зареєстрованих безробітних», водночас у першій половині 2017 року знову-таки 5 300 осіб знайшли
роботу, що дорівнює 33,4% від «загальної кількості зареєстрованих безробітних». У Донецькій області
в першій половині 2016 року 8 400 осіб знайшли роботу, що дорівнює 20,3% від «загальної кількості
зареєстрованих безробітних», а в першій половині 2017 року 10 100 влаштувалися на роботу, що
дорівнює 30,5% від «загальної кількості зареєстрованих безробітних».
Проте в Луганській і Донецькій областях також був найменший відсоток безробітних, які звернулися
до Державної служби зайнятості та одержали офіційний статус безробітних. Тому, незважаючи на те,
що на всій території України в першій половині 2017 року кількість зареєстрованих безробітних46
дорівнює 45% порівняно з відсотком у загальній кількості безробітних47, у Донецькій області цей
показник становить лише 26%, а в Луганській області – 27%.

ТЕНДЕНЦІЯ ЩОДО НЕОФІЦІЙНО ЗАЙНЯТИХ ОСІБ
У Донецькій області відсоток неофіційно зайнятих осіб48 порівняно з офіційно зайнятими зменшився з
16,2% (2015 рік) до 13,3% i(перша половина 2017 року), а в Луганській області він збільшився з 31,5%
(2015 рік) до 35,8%. Неофіційно зайнятими особами є, головним чином, люди, які проживають в
сільській місцевості віком від 15 до 24 років і від 60 до 70 років, які мають тільки середню освіту та
найпростіші49 професії.

46

Зареєстрованими безробітними особами відповідно до чинного законодавства є особи працездатного віку,
що зареєстровані в місцевих державних центрах зайнятості. Докладніша інформація розміщена на сайті
http://ukrstat.gov.ua/Zakon/engl/Metod/2015/Employment.htm
47
Згідно з методикою Міжнародної організації праці (МОП) «усі безробітні» означають осіб віком від 15 до 70
років, які зареєстровані в державній службі зайнятості). Докладніша інформація розміщена на сайті:
http://ukrstat.gov.ua/Zakon/engl/Metod/2015/Employment.htm
48
«Неофіційно зайняті особи» означають осіб, які працюють неофіційно, а також вільнонайманих нештатних
працівників офіційних підприємств і найманих працівників, які неофіційно працюють в офіційному секторі.
49
Термін, використовуваний Держстатом України.
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СТАТИСТИКА ЩОДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ50, В ТОМУ ЧИСЛІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМЦІВ
Цей розділ присвячений впливу конфлікту на підприємства і тенденціям після початку
конфлікту (на рівні підприємств та індивідуальних підприємців) у Луганській і Донецькій
областях (ПУТ), що, головним чином, стосується великих і середніх підприємств.
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ:
■

Зайнятість: У період з 2015 року до 2016 року кількість осіб, зайнятих на економічно активних
підприємствах, скоротилася з 410 000 до 314 000 в Донецькій області та з 112 000 до 104 000 в
Луганській області, головним чином, у результаті закриття великих і середніх підприємств.
Однак у 2016 році спостерігалася позитивна тенденція щодо економічної активності
«індивідуальних підприємців», при цьому частка осіб, які працюють на індивідуальних
підприємців, порівняно із зайнятими на підприємствах, збільшилася з 27% (2015 рік) до 33%
(2016 рік) у Донецькій області, та з 33% до 34% у Луганській області.

■

Тенденція щодо закриття підприємств: За результатами аналізу, здійсненого в 2016 році, було
підтверджено продовження тенденції 2013-2015 рр., однак збільшення впливу на великі і
середні підприємства порівняно з малими і мікропідприємствами. Відсоток зайнятих
працівників і товарообігу на великих і середніх підприємствах становить орієнтовно 90% у
загальній кількості.

ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ПІДПРИЄМСТВ:
Через втрату контролю над територією та
закриття51
багатьох
підприємств
різко
скоротилась кількість підприємств, особливо
великого та середнього розміру. Через вплив
конфлікту на інфраструктуру (тобто транспорт,
енергопостачання тощо) багато підприємств
обмежили, призупинили або припинили свою
виробничу діяльність52. Передусім це негативно
вплинуло на значну частину підприємств,
розташованих уздовж «лінії розмежування» на
ПУТ
Протягом 2013-2015 рр. в Луганській області було закрито 70% від загальної кількості підприємств, а в
Донецькій – майже 60%, водночас цей відсоток в інших областях України дорівнював 21%.
У період із 2015 року до 2016 року тенденція закриття підприємств продовжилася. Вона більше
поширювалася на великі підприємства й підприємства середнього розміру, а не на малі й
мікропідприємства. Кількість великих і середніх активних підприємств зменшилася з 912 (2015
рік) до 590 (2016 рік) у Донецькій області та з 248 (2015 рік) до 223 (2016 рік) у Луганській області.
У Донецькій області кількість малих підприємств зменшилася з 10 851 (2015 рік) до 9 893 (2016
рік), водночас кількість малих підприємств у Луганській області несуттєво збільшилася з 3 106
50

Статистика щодо підприємств охоплює лише юридичних осіб та не поширюється на індивідуальних
підприємців, державні органи і некомерційні організації.
51
Під «закриттям» ми маємо на увазі підприємства, що припинили діяльність (через банкрутство, повне
закриття або з інших причин).
52
Це також відображено у тематичному оцінюванні місцевих підприємств та ринку праці у Східній Україні
REACH (2017 рік): «підприємства постраждали від розриву економічних зв’язків та відсутності попиту на
продукцію: 70% оцінюваних підприємств повідомили про зменшення доходів з початку конфлікту». Див.
http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and-labour-markets-disrupted-by-conflictin-eastern-regions
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(2015 рік) до 3 303 (2016 рік).

Донецька Луганська

Донецька Луганська Донецька Луганська

У 2013 році в Луганській області (вся
територія області, в тому числі НПУТ) було
28
економічно
активних
великих
підприємств, в 2015 році на ПУТ тільки 7, а в
2016 році – тільки 6 таких підприємств. На
цих шести підприємствах працювало
приблизно 33 300 осіб. У Донецькій області
(вся територія області, в тому числі НПУТ) у
2013 році було 108 економічно активних
підприємств, в 2015 році цей показник
становив 55, а в 2016 році – тільки 32, на
яких було зайнято майже 126 000 осіб.

Тенденція до закриття підприємств вплинула на
певну кількість працевлаштованих осіб. У період
із 2015 року до 2016 року в Донецькій області
кількість осіб, які працювали на економічно
активних підприємствах, зменшилася з 410 000 до
314 000, водночас у Луганській області така
кількість зменшилася з 112 000 до 104 000 осіб,
що, головним чином, є результатом закриття
великих і середніх підприємств.
Разом із суттєвим зниженням товарообігу
підприємств у період із 2013 року до 2015 року на
43% у Донецькій області та на 63% у Луганській
області загальний товарообіг підприємств у
Донецькій області в 2016 році порівняно з 2015
роком підвищився на 5%, а в Луганській області –
на 40%. Це, головним чином, спричинене
збільшенням обсягів товарообігу великих і
середніх підприємств.

У період 2013-2016 рр. структура підприємств у контексті великих/середніх/малих і мікропідприємств
та працівників/товарообігу залишилася незмінною. На графіку на попередній сторінці відображено,
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що економіка Донецької та Луганської областях ґрунтується на великих і середніх підприємств, та
після 2014 року ця тенденція навіть посилилася.
ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ (ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ)
Конфлікт суттєво вплинув на кількість індивідуальних
підприємців53, яка зменшилася з 116 999 (2013 рік) до
57 587 (2015 рік) у Донецькій області та з 69 935 (2013
рік) до 17 966 (2015 рік) у Луганській області. Це, у
свою чергу, вплинуло на кількість працівників, яка
зменшилася з 108 500 (2013 рік) до 24 700 (2015 рік).
Сукупний товарообіг індивідуальних підприємців
знизився на 45% у 2015 році порівняно з 2013 роком у
Донецькій області та на 63% у Луганській області.
Донецька

Луганська

З 2015-2016 рр. кількість індивідуальних підприємців у Донецькій області зменшилася з 57 587 (2015
рік) до 53 211, однак водночас кількість працівників, які працювали на індивідуальних підприємців,
дещо збільшилася з 78 400 (2015 рік) до 79 000 (2016 рік). Сукупний товарообіг збільшився на 23% у
2016 році в Донецькій області порівняно з 2015 роком. У Луганській області ситуація була схожою –
кількість індивідуальних підприємців збільшилася з 17 966 (2015 рік) до 18 063 (2016 рік) у 2016 році,
внаслідок чого кількість працівників збільшилася з 24 700 (2015 рік) до 27 000 осіб (2016 рік). У період
з 2015 до 2016 рр. товарообіг індивідуальних підприємців в Луганській області також збільшився на
23%.
ІНДИВІДУАЛЬНІ
ПІДПРИЄМЦІ
ПІДПРИЄМСТВАМИ

ПОРІВНЯНО

З

Частка зайнятих осіб, які є чи які працюють на
індивідуальних
підприємців,
порівняно
з
підприємствами збільшилася з 27% (2015 рік) до 33%
(2016 рік) у Донецькій області та з 33% (2015 рік) до
34% (2016 рік) у Луганській області. Однак розмір
сукупного товарообігу індивідуальних підприємців
порівняно з підприємствами за період з 2015 року до
2016 року залишився на тому самому рівні, що й до
конфлікту (2013 рік) – орієнтовно частка товарообігу в
Донецькій області становила 4%, а в Луганській області
– 11%.

● Підприємства ● Індивідуальні підприємці

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ
Цей розділ присвячений впливу конфлікту і тенденціям після початку конфлікту щодо основних
макроекономічних індикаторів, таких як Валовий регіональний продукт (ВРП), промислове і
сільськогосподарське виробництво, експорт/імпорт товарів і послуг, капітальні інвестиції.54

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ:
■

53

Валовий регіональний продукт: Через два роки після початку прояву значних негативних
тенденцій щодо основних макроекономічних індикаторів у 2016 році показник Валового

Див. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0012323-11.

Інформація після 2014 року не відображає ситуації на НПУТ, оскільки підприємства більшою
частиною припинили надавати звіти державним органам.
54
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регіонального продукту підвищився на 2% у Донецькій області і на 25% у Луганській області
(порівняно з 2015 роком). Це, головним чином, є наслідком збільшення обсягів промислового
виробництва у 2016 році як основної господарської діяльності обох областей. Однак
промислове виробництво у 2017 році зменшилося на 11% у Донецькій області і на 31% у
Луганській області (можливо, це є наслідком економічної блокади). Це могло мати
негативний вплив на Валовий регіональний продукт у 2017 році. У 2016 році імпорт та
експорт товарів в Донецькій області збільшилися, водночас їхні обсяги продовжували
скорочуватися в Луганській області, що могло бути результатом суттєвого впливу конфлікту в
цій області. У період між 2016-2017 рр. спостерігалася позитивна тенденція щодо капітальних
інвестицій в обох областях порівняно з 2015 роком.

ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ
Конфлікт
негативно
вплинув
макроекономічні індикатори.

на

Показник Валового регіонального продукту
(ВРП) знизився за період із 2013 року (до
конфлікту) до 2015 року. В Луганській області
фізичний обсяг ВРП зменшився на 70%, а в
Донецькій області – майже на 60% (за цінами
2010 року). Аналогічним чином частка ВРП на
Донбасі у сукупному ВРП України зменшилася з
14% (2013 рік) до 7% (2015 рік).55
Через два роки суттєвого зменшення ВРП (за за
Україна
Донецька
Луганська
цінами попереднього року) у 2016 році в
Донецькій області ВРП збільшився на 2%, а в Луганській області – на 25% порівняно з 2015 роком.

ПРОМИСЛОВІСТЬ:
У період 2013-2015 рр. основні фінансові та
економічні індикатори погіршилися – майже
всі
види
господарської
діяльності
скоротилися. За цей період валова додана
вартість
(ВДВ)
гірничо-видобувних
підприємств зменшилася на 75% у Луганській
області та на 48% у Донецькій області, а ВДВ
будівництва зменшилася на 56% у Луганській
області та на 51% у Донецькій області.
Водночас
загальний
обсяг
проданої
промислової продукції (товарів і послуг)
скоротився на 21% у Донецькій області та на
68% у Луганській області за період з 2013
року до 2015 року.

Україна

Донецька

Луганська

У 2016 році індекс промислового виробництва вперше з 2011 року підвищився до 102,8% в усій
Україні та на 106,4% в Донецькій і на 139% в Луганській області.
55

Ймовірно, що нещодавня блокада також матиме негативний вплив на індикатори 2017 року, однак повна
інформація про 2017 рік буде надана Держстатом наприкінці 2018 року.
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У 2017 році порівняно з 2016 роком індекси промислового виробництва несуттєво підвищилися до
рівня 100,4%, однак знизилися до рівня 89% у Донецькій області і до 69% в Луганській області, що,
ймовірно, є результатом блокади в лютому-березні 2017 року. Це може мати негативний вплив на
ВРП у 2017 році для регіону, промисловість в якому є основним видом господарської діяльності, як
для Донецької, так і для Луганської областей, що орієнтовно охоплює приблизно 40% економіки
Донецької та 30% Луганської областей.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО:
У 2015 році порівняно з 2013 роком індекс
виробництва сільськогосподарської продукції
(підприємствами і домогосподарствами включно)
зменшився на 40% у Донецькій області та на 18% у
Луганській області.
Однак у 2016 році порівняно з 2015 роком індекс
виробництва сільськогосподарської продукції
підвищився на 19% у Луганській області та на 8% в
Донецькій області. У 2017 році порівняно з 2016
роком він підвищився в Донецькій області на 2%,
а в Луганській області знизився на 2%.
Якщо порівняти з 2015 роком, у 2016 році індекс
Україна
Донецька
Луганська
виробництва
продукції
тваринництва
домогосподарствами знизився на 16% у
Донецькій області та на 18% в Луганській області,
що безпосередньо негативно вплинуло на
домогосподарства.
Докладніша інформація про вплив конфлікту на сільськогосподарський сектор наведена в Оцінці
соціально-економічного впливу і потреб (ОСЕВП) (2015 рік) та ОСЕВП (2017 рік)56 додатково до
Огляду гуманітарних потреб КПБтаЖ на 2018 рік.57

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕКСПОРТ/ІМПОРТ:
За період з 2013 року до 2015 року експорт товарів у Донецькій області скоротився на 70%, а в
Луганській області – на 92%. За період із 2015 року до 2017 року експорт товарів збільшився на 20% в
Донецькій області, а в Луганській області знизився на 9%.

Водночас регіональний імпорт товарів за період із 2013 року до 2015 року знизився на 70% у
Донецькій області та на 82% у Луганській області. За період з 2015 року до 2017 року імпорт товарів в
Оцінка соціально-економічного впливу в Східній Україні, Всесвітня продовольча організація (ВПО),
2017 рік: http://www.fao.org/3/a-i8171e.pdf
57
Див. розділ КПБтаЖ в Огляді гуманітарних потреб на 2018 рік: https://reliefweb.int/report/ukraine/ukrainehumanitarian-needs-overview-2018-enuk
56
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Донецькій області збільшився на 69%, а в Луганській області знизився на 14%.
Рівень імпорту та експорту товарів у 2016 році був нижчим порівняно з показниками до конфлікту.
Основною країною, з якою здійснювалася зовнішня торгова діяльність у 2017 році, була Російська
Федерація, частка експорту в яку становила 9,9% (порівняно з 2,8% у 2013 році), та 13,1% імпорту
товарів (порівняно з 30% у 2013 році).
У Донецькій області в 2015-2017 рр. спостерігалася позитивна тенденція щодо експорту та імпорту,
водночас в Луганській області експорт та імпорт продовжили знижуватися, що може бути наслідком
більшого впливу конфлікту на підприємства області, ринки тощо.
За період із 2013 року до 2016 року експорт послуг у Донецькій області скоротився на 30%, а в
Луганській – на 94%, водночас імпорт послуг скоротився на 72% у Донецькій області та на 67% у
Луганській області. У 2017 році експорт послуг порівняно з 2016 роком продовжив скорочуватися у
Донецькій області на 72%, а в Луганській області він підвищився на 178%. Імпорт послуг у 2017 році
порівняно з 2016 роком продовжив зменшуватися на 78%, водночас у Луганській області він
збільшився на 261%.
Однак показник експорту/імпорту послуг є значно нижчим порівняно з експортом/імпортом товарів і
дорівнює менше ніж 10% у загальному обсязі торгівлі в регіоні.

ІНВЕСТИЦІЇ В ПРОМИСЛОВІСТЬ:
Більша частина загального обсягу капітальних інвестицій у Донецькій області (62% у 2013 році)
традиційно розміщувалися в промисловість, у тому числі 70% у гірничу промисловість, розробку
кар`єрів та обробку. Ризик (реальний і передбачуваний), пов`язаний із господарською діяльністю на
постраждалих від конфлікту територіях вплинув на обсяги інвестицій та у період з 2013 року до 2015
року розмір інвестицій знизився на 70% у Донецькій області та на 82% у Луганській області.58

Однак за період із 2015 року до 2017 року обсяги капітальних
інвестицій у Донецькій області збільшилися на 136%, а в
Луганській області – тільки на 66%.
Спостерігаються зміни структури частки капітальних
інвестицій у господарську діяльність. У Донецькій області
частка капітальних інвестицій за період із січня до вересня
2017 року зменшилася до 57% (порівняно з 61% (2013 рік)),
водночас частка капітальних інвестицій в сільське
господарство зменшилася до 10% (порівняно з 3% у 2013 році). У Луганській області структура
капітальних інвестицій з часом змінилися, та їх частка в сільське господарство становила 44% за
період із січня до вересня 2017 року (порівняно з 3% (2013 рік)) і 17% у промисловість (порівняно з
71% (2013 рік)).

58

REACH (2017 рік). У Тематичній оцінці місцевих підприємства і ринків праці в Східній Україні, що охоплює п`ять
східних областей зазначено: «розмір іноземних інвестицій на території незначний, водночас обладнання та
виробничі технології є застарілими і потребують великих інвестицій для підтримки конкурентоспроможності».
Див: http://www.reach-initiative.org/ukraine-local-economy-trade-relationships-and- labour-markets-disrupted-byconflict-in-eastern-regions
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ДОДАТОК 1

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА: на Всесвітньому саміті з продовольчої безпеки у 1996 році термін
«продовольча безпека» був визначений як ситуація, «коли всі люди постійно мають фізичний та
економічний доступ до безпечних і поживних харчових продуктів у достатній кількості, які
забезпечують їхні харчові потреби й уподобання для активного і здорового життя». Продовольча
безпека включає аспекти наявності, доступності, використання та стабільності. Продовольча безпека
домогосподарства – це застосування цієї концепції на побутовому рівні.
ВІДСУТНІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ – це недостатня можливість забезпечити належне
харчування. Оскільки показники продовольчої безпеки не забезпечують оцінювання відповідності
надходження поживних речовин, домогосподарства можуть бути віднесені до категорії забезпечених
з погляду продовольчої безпеки, проте індивідуальне надходження поживних речовин може бути
неналежним. Вважається, що домогосподарства, у яких показник добового споживання кілокалорій
на одну людину перевищує 2 100 кілокалорій, мають достатнє споживання харчових продуктів.
Аналізуючи відсутність продовольчої безпеки, недостатньо знати лише тривалість існування
проблеми, необхідно також розуміти інтенсивність або серйозність впливу виявленої проблеми на
загальний рівень продовольчої безпеки і харчовий статус.
Основними індикаторами, які використовує ВПП для оцінювання продовольчої безпеки на рівні
домогосподарства, є: рівень споживання харчових продуктів, показник різноманітності харчування,
скорочений індекс застосування стратегій виживання (у харчуванні), індекс застосування стратегій
виживання через засоби до існування та частка витрат на харчування:
ПОКАЗНИК СПОЖИВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (ПСХП) – один з найголовніших індикаторів
Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), який застосовують для оцінювання споживання харчових
продуктів домогосподарством і, відповідно, успішності та ефективності заходів. Показник споживання
харчових продуктів є показником якості харчування та частоти споживання їжі, він обчислюється як
частота споживання (кількість днів) восьми груп харчових продуктів домогосподарством протягом
семи днів перед опитуванням. ПСХП використовують для віднесення домогосподарств до однієї з
трьох груп: недостатнє, граничне та прийнятне споживання харчових продуктів. Домогосподарства з
прийнятним споживанням харчових продуктів вважаються забезпеченими харчовими продуктами,
водночас домогосподарства з недостатнім або граничним споживанням харчових продуктів не мають
достатнього рівня споживання харчових продуктів. З іншого боку, індикатор різноманітності
харчування визначає кількість різних груп харчових продуктів, спожитих протягом певного періоду. За
допомогою цього показника розраховують якість харчового раціону; він відповідним чином
доповнює показник ПСХП, створюючи таким чином повну картину харчування домогосподарства. Для
інтерпретації ВПП використовує нижченаведені порогові показники: > 6 = задовільна різноманітність
харчування; 4,5 – 6 = середня різноманітність харчування; < 4,5 = низька різноманітність харчування.
ІНДЕКС СТРАТЕГІЙ ВИЖИВАННЯ НА ОСНОВІ ЗАСОБІВ ДО ІСНУВАННЯ визначають з метою кращого
розуміння довгострокових можливостей пристосування домогосподарств. Засоби до існування та
економічна безпека домогосподарства визначається доходом, витратами та майном. Розуміння
поведінки домогосподарств, які пристосовуються до недавньої кризи, надає змогу проаналізувати
складність їх ситуації, а також їхні ймовірні дії у відповідь на складні обставини у майбутньому.
Домогосподарства були опитані на предмет застосування будь-ким у їх складі 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 і три надзвичайні
стратегії, залежно від рівня критичності стратегії. Чим вище показник ІСП, тим вищий рівень
відсутності продовольчої безпеки.
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 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, безпосередньо скорочують майбутню
продуктивність, в тому числі накопичення людського капіталу.
 Надзвичайні стратегії, такі як продаж земельної ділянки, негативно впливають на майбутню
продуктивність, при цьому їхні наслідки складно усунути або ж вони мають більш критичний
характер.
ЧАСТКА ВИТРАТ НА ХАРЧУВАННЯ відображає, яку частину від усього бюджету домогосподарства
використовують на харчові продукти (цей індикатор визначає економічну уразливість). Створюється
категоріальна змінна, яка прирівнює діапазони часток витрат на харчування до рівнів відсутності
продовольчої безпеки. При цьому домогосподарства з найвищим рівнем відсутності продовольчої
безпеки витрачають на харчові продукти більше ніж 75% свого бюджету, а домогосподарства, які
характеризуються продовольчою безпекою витрачають, менше ніж 50% свого бюджету.
ІНДЕКС ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ – остаточний вихідний результат застосування Консолідованого
підходу до показників звітності у сфері продовольчої безпеки (CARI), що поєднує кілька індикаторів
продовольчої безпеки в одному зведеному показнику, який називають індексом продовольчої
безпеки (ІПБ). ІПБ відображає загальний стан продовольчої безпеки населення. В його основу
покладено алгоритм, що поєднує на рівні домогосподарства результати кожного зі звітних
індикаторів продовольчої безпеки. Кожне домогосподарство відносять до певної групи індексу
продовольчої безпеки за допомогою розрахунку середнього арифметичного, застосовуючи 4-бальну
шкалу до кожного індикатора. Зокрема, для віднесення індексу продовольчої безпеки
домогосподарств до певної групи розраховують середнє арифметичне рівня споживання харчових
продуктів та рівня здатності до виживання. Рівень здатності до виживання – це середнє арифметичне
частки категоріальної змінної витрат на харчові продукти та індексу застосування стратегій
виживання. Ця панель індикаторів надає змогу чітко і стисло окреслити загальну картину різних рівнів
відсутності продовольчої безпеки населення.
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