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	 Методологія	і	контекст

Починаючи з 24 лютого 2022 року, ескалація збройного конфлікту в Україні призвела до стрімкого масового переміщення населення та гуманітарної кризи. 
Враховуючи значущість багатоцільових коштів як форми надання допомоги, моніторинг ринку має ключове значення для забезпечення ефективності, стійкості та 
запобігання завданню шкоди місцевій економіці. У зв’язку зі стрімким поширенням конфлікту на ті території країни, де раніше не відбувалось воєнних дій, існує брак 
даних про стан ринку. Метою Спільної ініціативи з моніторингу ринку (СІМР) є заповнення цього інформаційного пробілу шляхом надання необхідних та своєчасних 
даних про цінові тенденції та показники функціонування ринку.

СІМР реалізується спільно з Робочою групою з надання грошової допомоги (РГГД). Збір даних здійснюється спільними зусиллями членів РГГД по всій країні з 
використанням двох узгоджених опитувальників. Методологія базується на кількісних структурованих опитуваннях підприємств роздрібної торгівлі, які виконують 
роль індивідуальних ключових інформантів щодо ситуації на своїх ринках, та на додаткових кількісних опитуваннях ключових інформантів (ОКІ), які проводяться з 
покупцями. Збір даних здійснюється протягом місяця. Цей інформаційний бюлетень містить результати збору даних, проведеного в період з 8 по 20 квітня. Збір 
даних проводився під час особистої зустрічі, при цьому партнери мали можливість перейти на дистанційний збір даних, якщо цього вимагала ситуація з безпекою. 
Усього було проведено 612 опитувань, у тому числі 278 з підприємствами  та 334 з покупцями. 

	 Території,	охоплені	дослідженням

	 Партнери

Карта	1:	Охоплення*

*Для цілей аналізу усі області були згруповані у п’ять регіонів: 
Захід: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька; Північ: Житомирська, Київська, Чернігівська, 
Сумська; Центр: Вінницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська; Схід: Харківська, Луганська, Донецька; Південь: Одеська, Миколаївська, 
Херсонська, Запорізька, АР Крим; Київ: місто Київ.
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	 Наявність	товарів	
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• Вісімдесят сім відсотків покупців загалом по країні повідомили про 
повну наявність продуктів харчування (графік 1). Однак, у регіонах 
спостерігалися відмінності:

• Тридцять один відсоток покупців на Півдні повідомили про обмежену 
наявність продуктів харчування. У Києві ця частка становила 14%.

• На Заході та в Центрі покупці не повідомляли про проблеми з наявністю 
продуктів харчування (98% та 99% відповідно).

• Серед 79% клієнтів, які повідомили про повну наявність основних засобів 
гігієни (мила, зубної пасти, прального порошку, гігієнічних прокладок, 
підгузників) по всій країні (графік 2), найвища доступність засобів гігієни 
в регіоні була зареєстрована в Центрі та Заході регіонах (91% і 90% 
відповідно).

• На Півдні лише близько половини респондентів (53%) повідомили 
про повну наявність цієї групи товарів. Крім того, клієнти на Півдні 
повідомляли про обмежену доступність (31%) і наявність на замовлення 
(10%) приблизно вдвічі частіше, ніж у середньому по всіх регіонах.

•  По Україні 56% покупців повідомили про повну наявність теплого одягу 
(графік 4). Можливо, що у зв’язку з періодом збору даних значна частина 
(19%) респондентів повідомила про відсутність потреби у придбанні таких 
речей.

• На регіональному рівні майже половина респондентів у Києві (43%) та 
на Півдні (49%) повідомили про відсутність потреби купувати теплий одяг. 
Однак обидва ці регіони також показали найнижчі результати (14% та 32% 
відповідно) щодо повної доступності теплих речей.

• Двадцять шість відстотків споживачів повідомили про повну наявність 
палива  загалом по країні (графік 5). Проте, у регіонах спостерігалися 
відмінності:

• Для більшості респондентів (93%) у Києві наявність вугілля чи дров не 
викликала занепокоєння, оскільки таке паливо рідко використовується для 
опалення у місті.

• Південь помітно виділявся за кількістю повідомлень про обмежену 
наявність палива - 13% респондентів у цьому регіоні повідомили про 
обмежену наявність та 15% про наявність на замовлення.

• Шістдесят один відсоток покупців по всій країні повідомили про повну 
доступність ліків (графік 3). Спостерігалися такі регіональні відмінності:

• Найнижча частка респондентів, які повідомили про повну доступність 
ліків, була у Києві (36%) та на Півдні (27%).

• П’ятдесят сім відсотків респондентів у Києві повідомили про обмежену 
наявность ліків, а на Півдні – 25%.

• Усі респонденти в Києві повідомили, що ліки були наявні певною мірою, 
тоді як на Півдні кожен четвертий респондент (26%) повідомив про 
відсутність ліків.
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Графік 1: % покупців, які повідомили про наявність 
продовольчих товарів, по всій країні на момент збору даних

Графік 2: % покупців, які повідомили про наявність засобів 
гігієни, по всій країні на момент збору даних

Графік 4: % покупців, які повідомили про наявність теплого 
одягу, по всій країні на момент збору даних

Графік 5: % покупців, які повідомили про наявність палива 
(вугілля, дрова, інше), по всій країні на момент збору даних

Графік 3: % покупців, які повідомили про наявність лікарських 
засобів, по всій країні на момент збору даних
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	 Вартість	споживчого	кошика	СІМР		

Карта	2:	Медіанні	ціни	кошиків	СІМР	по	областях,	в	гривнях

Області	з	найвищими	медіанними	цінами	на	повні	
кошики	СІМР	у	квітні	2022	року:

1. ХЕРСОНСЬКА
2. МІСТО КИЇВ
3. МИКОЛАЇВСЬКА

Області	з	найнижчими	медіанними	цінами	на	
повні	кошики	СІМР	у	квітні	2022	року:

1. ЛЬВІВСЬКА
2. ОДЕСЬКА
3. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Хліб (500 г)
Яйця (10 шт.)
Молоко (0.9 л)
Картопля (1 кг)
Цибуля (1 кг)
Морква (1 кг)
Капуста (1 кг)

Підгузки (дитячі, розмір 3) - 1 невелика пачка (5-9 кг)
Мило для тіла - 1 брусок (75 г)
Господарське мило - 1 брусок (200 г)
Пральний порошок (автомат) -1 коробка (400 г)
Зубна паста - 1 тюбик (75 мл)
Гігієнічні прокладки - 1 упаковка (10 шт.)
 

	 Склад	споживчого	кошика	СІМР

Курятина (стегна охолоджені) (1 кг)
Олія (соняшникова, рафінована) (0.9 л)
Борошно пшеничне (біле) (1 кг)
Рис (круглий) (1 кг)
Гречка (1 кг)
Вода питна (1,5 л)
 

Продовольчі	товари Непродовольчі	товари 
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	 Ціни	на	товари	

Таблиця 1: Повідомлені медіанні ціни на продовольчі товари у регіонах, у грн. 

Найменування Одиниця Захід Центр Південь Київ

Хліб 500 г 16.50 17.50 17.10 19.20
Яйця курячі 10 шт 20.80 23.00 24.50 26.20
Молоко свіже (2.5%) 1 пляшка (0.9 л) 28.30 29.00 33.00 31.00
Картопля 1 кг 8.00 9.40 15.00 9.40
Морква 1 кг 20.00 24.30 20.00 22.00
Цибуля 1 кг 19.00 21.00 20.00 17.60
Капуста 1 кг 24.50 28.00 25.00 22.90
Курятина, стегна охолоджені 1 кг 69.90 84.20 69.50 81.50
Олія, соняшникова рафінована 1 пляшка (0.9 л) 57.30 65.00 68.00 58.80
Борошно пшеничне 1 кг 20.00 19.00 22.50 17.60
Рис круглий 1 кг 46.20 42.20 44.40 58.10
Гречка 1 кг 67.00 66.70 80.00 50.90
Вода питна 1 пляшка (1.5 л) 10.40 8.00 14.00 13.60

Таблиця 2: Повідомлені медіанні ціни на засоби гігієни у регіонах, у грн. 

Найменування Одиниця Захід Центр Південь Київ

Підгузки дитячі, 3 розмір невелика пачка 
5-9 кг

242.50 261.50 277.00 421.50

Мило для тіла 1 брусок (75 г) 13.50 9.50 12.00 18.40
Господарське мило 1 брусок (200 г) 12.90 16.80 16.00 21.00
Пральний порошок автомат 1 коробка (400 г) 25.00 22.00 33.00 35.60
Зубна паста 1 тюбик (75 мл) 38.00 26.00 27.50 67.50
Гігієнічні прокладки 1 упаковка (10 шт) 30.00 27.50 35.00 28.50

* Вартість продовольчого кошика була розрахована на основі середньомісячних цін на ті ж товари з тими самими характеристиками, які включені до Таблиці 1, 
крім води через відсутність даних.
**Січень 2022 року – останній місяць, коли дані по всіх областях були доступні у ДССУ.
***Дані містять середньомісячні ціни згідно ДССУ та медіанні ціни згідно СІМР станом на квітень 2022 року. Ціни за лютий та березень 2022 року, зібрані ДССУ, не 
враховують території, які на той момент не перебували під контролем уряду України.

Графік 6: Вартість продовольчого кошика JMMI* у січні 
2022 року**, за даними Державної служби статистики 
України (ДССУ), у грн.

348

359

362

364

374

356

364

374
376

345

357

371

376

349

357

362

366

351
353

357
358
359

361
361

369

Чернігівська
Полтавська

Миколаївська
Тернопільська

Львівська
Харківська

Сумська
Одеська

Закарпатська
Івано-Франківська

Хмельницька
Черкаська

Рівненська
Волинська

Кіровоградська
Херсонська

Вінницька
Луганська

Запорізька
Чернівецька

Житомирська
Дніпропетровська

Донецька
Київ, місто

Київська

Захід

Південь

Північ

Київ, місто

Схід

Центр

Графік 7: Зміна цін на основні продукти харчування ***, грн.   Графік 8: Зміна цін на основні продукти харчування ***, грн.
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	 Функціонування	ринку	
Графік 9: % підприємств роздрібної торгівлі, які повідомили 
про труднощі у підтримці функціонування та забезпеченості 
магазину асортиментом товарів, за регіонами

Графік 10: % підприємств роздрібної торгівлі, які 
повідомили, що вони очікують нових проблем у зв’язку 
з конфліктом, за регіонами
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Графік 11: % підприємств роздрібної торгівлі, які повідомили про нові труднощі, що виникли з початку конфлікту, за видами труднощів 
та регіонами

• Майже половина опитаних підприємств роздрібної торгівлі по всій Україні (45%) повідомили, що стикаються із проблемами у підтримці працездатності та 
забезпеченості товарами своїх магазинів.

• Найчастіше підприємства повідомляли про проблеми у Києві та на Півдні (91% та 71% відповідно).

• У Західному та Центральному регіонах ця частка знизилася до 36% та 29% відповідно. Проте частка підприємств роздрібної торгівлі, які повідомили, що 
очікують виникнення проблем у майбутньому, збільшилася до 48% та 35% відповідно.

• Найчастіше підприємці, які працюють у Києві, повідомляли про те, що очікують нових труднощів у найближчому майбутньому, що свідчить про відсутність 
стабільності в цьому регіоні. Найбільш очікуваними проблемами є зростання цін (73%) та зниження купівельної спроможності покупців (82%).

• У даний час найбільш поширеними проблемами, з якими стикаються підприємства роздрібної торгівлі, є високі закупівельні ціни, відсутність основних 
товарів та обмеження на пересування, які перешкоджають торгівлі (графік 11).

• Не виключено, що підвищення закупівельних цін, про яке повідомили 36% роздрібних торговців на Півдні та 27% у Києві, призведе до підвищення роздрібних 
цін у майбутньому. Ця обставина, а також відсутність основних товарів, про що також повідомляла значна частина підприємств, свідчить про необхідність 
постійного моніторингу ринку на всій території Україні.
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	 Доступ	до	ринків	та	магазинів		
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Графік 13: % підприємств роздрібної торгівлі, які повідомляють 
про проблеми з доступом покупців до магазинів, за регіонами
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Графік 14: % покупців, які повідомили про труднощі з доступом до 
магазинів, за регіонами
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• Покупцям і підприємствам роздрібної торгівлі були задані питання 
щодо проблем, з якими вони стикаються при доступі до магазинів. 
По країні частка покупців, які повідомили про проблеми з доступом до 
магазинів, була вищою (30%), ніж частка роздрібних торговців (19%).

• У Західному та Центральному регіонах менше одного з десяти 
опитаних покупців та підприємствам роздрібної торгівлі повідомили 
про вплив конфлікту та пов’язаних з ним подій на можливість доступу 
покупців до магазинів та ринків.

• Більшість опитаних респондентів у Києві та на Півдні повідомили, що 
конфлікт вплинув на їх можливість доступу до магазинів і ринків. Серед  
роздрібних торговців, яким задавали те саме питання про клієнтів, 36% 
повідомили, що клієнти стикаються з цими проблемами в Києві, а 43% 
– на Півдні.

• Підприємства роздрібної торгівлі у Києві та на Півдні країни найчастіше 
повідомляли, що покупці почувались незахищеними, відвідуючи ринки та 
магазини у своєму населеному пункті, через страх стати об‘єктом збройного 
нападу.

• Двадцять дев’ять відстотків підприємств роздрібної торгівлі на Півдні 
повідомили, що покупці стикаються з труднощами через обмеження на 
пересування, пов‘язані з воєнним станом та відсутністю транспорту.

• Південь був єдиним регіоном, де підприємства роздрібної торгівлі вказали 
на активні бойові дії та/або обстріли у своєму регіоні як на проблему. До них 
належать підприємства, опитані у Миколаєві та Херсоні.

• Майже 60% покупців, опитаних у Південному регіоні, повідомили, що 
обмеження на пересування, пов‘язані з воєнним станом, негативно 
вплинули на їхню можливість доступу до ринків та магазинів. Крім 
комендантської години у нічний час, місцева влада в деяких містах 
також запровадила комендантську годину та обмеження на пересування 
протягом цілого дня. В Одесі перекрито центр міста.

• У Південному регіоні 48% опитаних покупців повідомили, що 
почуваються незахищеними на ринку або дорогою до нього через страх 
стати об‘єктом збройного нападу.

• Покупці також повідомили, що відсутність транспортного сполучення 
ускладнює їхній доступ до магазинів. Робота громадського транспорту 
може бути порушена, а тим, хто користується особистим транспортом, 
іноді потрібно більше часу, ніж зазвичай, для ремонту автомобіля через 
брак персоналу та запчастин.

Графік 12: % покупців та підприємств роздрібної торгівлі, які 
повідомили про вплив конфлікту на можливість доступу до 
магазинів, за регіонами
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	 	Постачальники	
Графік 15: відсоток роздрібних продавців, які 
повідомляють, що вони переважно покладаються на 
одного постачальника продуктів харчування, по всій країні

15+80+5+I 15%    Так
80%    Ні
5%      Не знаю

Графік 16: % підприємств роздрібної торгівлі у цілому по 
країні, які повідомили, що вони в основному залежать від 
одного постачальника засобів гігієни

21+68+11+I 21%    Так
68%    Ні
11%    Не знаю

Карта 3: Підприємства роздрібної торгівлі, які повідомили про % джерел постачання основних продовольчих товарів протягом 
останнього місяця перед збором даних 

Карта 4: Підприємства роздрібної торгівлі, які повідомили про % джерел постачання основних засобів гігієни протягом останнього 
місяця перед збором даних
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	 Фінансові	послуги	та	способи	оплати	

Графік 17: % підприємств роздрібної торгівлі та покупців, які повідомили про доступність банківських послуг,  у цілому 
по країні 

59+31+7+3+I
59%  Відділення банків повністю доступні
31%  Відділення банків частково доступні 
7%    Відділення банку недоступні
3%    Не хочу відповідати/ Інше 

“Укрпошта” є важливим постачальником фінансових послуг для пенсіонерів України. У 2021 році, за даними Пенсійного фонду України, із 10.5 млн 
пенсіонерів, 3.4 млн пенсіонерів отримували свої пенсії готівкою через “Укрпошту”. До переваг поштової служби належать можливість отримання готівки з 
доставкою додому, а завдяки охопленню всіх населених пунктів країни, “Укрпошта” є розвиненою фінансовою інфраструктурою, присутньою на всій території 
Україні, яка потенційно може бути використана для надання гуманітарної допомоги у вигляді готівки та продуктових ваучерів.

Згідно з повідомленням “Укрпошти” від 30 квітня, її відділення не функціонують або функціонують в обмеженому режимі в районах активних воєнних дій у 
Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, а також на деокупованих територіях Київської області*.

У березні 2022 року Міністерство соціальної політики встановило спрощений порядок зміни способу отримання пенсії з поштової доставки на банківський 
переказ. “Укрпошта” також розробила механізм для внутрішньо переміщених пенсіонерів щодо переказу виплат на їхнє нове місце проживання.

Графік 19: % підприємств роздрібної торгівлі та покупців по країні, які повідомили про доступність фінансових послуг “Укрпошти” 
в їхньому населеному пункті

78+11+3+8+I
78%  Послуги Укрпошти повністю     
         доступні
11%  Послуги Укрпошти частково                                                               
         доступні 
3%    Послуги Укрпошти недоступні
8%    Не хочу відповідати/ Інше

Графік 18: % підприємств роздрібної торгівлі та покупців, які повідомили про доступність банкоматів, у цілому 
по країні

72+12+13+3+I 72%   Банкомати повністю доступні
12%   Банкомати частково                                                                            
          доступні 
13%   Банкомати недоступні 
3%     Не хочу відповідати/ Інше 

• П’ятдесят дев’ять відстотків респондентів (як покупців, так і підприємств 
роздрібної торгівлі) повідомили про повну доступність банківських послуг 
у своєму населеному пункті (графік 17). Однак, у регіонах спостерігалися 
відмінності:

• Лише 33% респондентів у південному регіоні повідомили про повну 
доступність банківських послуг. 11% респондентів у південному регіоні 
повідомили, що банківські послуги є повністю недоступними.

• Про повну доступність банківських послуг частіше повідомляють у Києві 
(91%), ніж у інших досліджуваних регіонах.

• Тринадцять відстотків респондентів (як покупців, так і підприємств 
роздрібної торгівлі) повідомили про відсутність банкоматів у їхньому 
населеному пункті. 72% повідомили про наявність працюючих банкоматів 
з повним набором послуг (графік 18), проте спостерігалися такі 
регіональні відмінності:

• Кожен п‘ятий респондент на Півдні повідомив, що кількість працюючих 
банкоматів суттєво обмежена або банкомати не працюють через технічні 
проблеми (10% по кожному варіанту відповіді). Половина респондентів на 
Півдні повідомили про наявність працюючих банкоматів з повним набором 
послуг.

• Сімдесят вісім відсотків (графік 19) респондентів по країні повідомили, 
що їхні місцеві відділення “Укрпошти” працюють щодня і регулярно 
доставляють платежі. Однак, у Південному регіоні про це повідомили 
лише 46% респондентів. Понад чверть респондентів (26%) у цьому регіоні 
зазначили, що не мають інформації про роботу відділень “Укрпошти” на 
момент збору даних. Це може бути пов‘язане з триваючими бойовими 
діями і швидкою зміною ситуації в регіоні.

• Дев’яносто один відсоток респондентів як у Києві, так і в західному 
регіонах повідомили, що відділення Укрпошти працюють щоденно та 
регулярно доставляють платежі.

* Укрпошта регулярно оновлює інформацію про роботу своїх відділень по всій країні, яку можна знайти в Інтернеті за посиланням https://offices.ukrposhta. ua/
assets/ukrposhta-possible.png
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	 Способи	оплати

Графік 20: % підприємств роздрібної торгівлі загалом по країні, які 
повідомили про прийом різних способів оплати

Графік 21: % підприємств роздрібної торгівлі загалом по 
країні, які повідомили про можливість зняття готівки на касах 
їхніх магазинів

Згідно з отриманими даними, готівка приймалася всіма (100%) респондентами роздрібної торгівлі в цілому по країні (графік 20). Однак, дані щодо прийому 
інших способів оплати були різними залежно від регіону:

Найнижчий відсоток повідомлень щодо прийняття безготівкових платежів було виявлено на Півдні (46% для кредитних карток, 31% для дебетових карток 
та 34% для платежів через мобільні додатки). Це може бути пов’язано з тим, що згаданий регіон наразі охоплений збройним конфліктом. Херсонська 
область та частина Запорізької області наразі не перебувають під контролем уряду України. Крім того, у Херсонській області з 1 травня було оголошено 
перехід на російський рубль. Запланований чотиримісячний перехідний період, протягом якого можна буде використовувати як українську гривню, так 
і російський рубль, може призвести до швидкого знецінення заощаджень населення через невигідні обмінні курси, додаткові комісії або збори, брак 
банкнот і перебої у роботі українських банків у цьому регіоні. Перехід на рубль може призвести до розвитку чорного ринку, де товари купуватимуться та 
продаватимуться за неофіційним обмінним курсом, що, ймовірно, ускладнить у майбутньому моніторинг ринку.

У березні 2022 року на всій території країни було впроваджено механізм зняття готівки для покупців у торгових мережах та магазинах. За даними 
Національного банку України, на початок квітня за допомогою цього механізму населенням було знято близько 3,8 млрд грн. Учасниками цієї новації є 25 
українських банків та понад тисячу підприємств роздрібної торгівлі. Разом з тим, існують можливості для подальшого розвитку цієї послуги, оскільки лише 
14% опитаних підприємств роздрібної торгівлі по всій країні повідомили, що дозволяють покупцям знімати додаткову готівку під час оплати покупки (графік 
21).

Спостерігаються також регіональні відмінності: на Півдні 6% опитаних підприємств роздрібної торгівлі повідомили про доступність цієї послуги для своїх 
клієнтів, тоді як у Центрі цю можливість запропонували 12% торговельних закладів. Осередком цієї новації став Київ, де 55% опитаних підприємств 
роздрібної торгівлі пропонують послугу зі зняття готівки.

100%

67%

46% 42%

Готівка

Кредитні картки

Мобільні додатки

Дебетові карти

14%

86%

Так Ні

UKRAINE CASH WORKING GROUP

Про Ініціативу REACH

Метою Ініціативи REACH є допомога у розробці інформаційних інструментів та продуктів, які покращують здатність гуманітарних організацій приймати 
рішення на основі фактичних даних в контексті надзвичайних ситуацій, відновлення та розвитку. Методології, які використовує REACH, передбачають 
збір первинних даних та поглиблений аналіз. Діяльність REACH відбувається в рамках механізму міжвідомчої координації допомоги. REACH – це спільна 
ініціатива організації Ініціативи IMPACT, ACTED та Навчального та науково-дослідного інституту ООН – Програми оперативного застосування супутникових 
технологій (UNITAR-UNOSAT). Детальнішу інформацію про REACH можна знайти на сайті reach-initiative.org.
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