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Зміст

 Виклики для економічного аналізу в умовах воєнного стану

 Поточний стан економіки

• Оцінка стану економічної активності

• Що відбувається на ринку праці?

• Стислий огляд платіжного балансу

• Ситуація на валютному ринку

• Державні фінанси

• Розвиток інфляційних процесів

• Монетарна політика під час війни



Виклики економічного аналізу в 

умовах війни



Зовнішнє 
середовище

Інфляційний 
розвиток

Реальний 
сектор

Ринок праці

Бюджет

Платіжний 
баланс 

Монетарні та 
фінансові 

умови
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Економічний аналіз ґрунтується на даних

Cтан

економіки

 Світова економіка та 

економіки країн-партнерів

 Світові товарні та фінансові 

ринки

 Індекси споживчих цін

 Інфляційні очікування

 Індекси цін у промисловості, 

с/г, будівництві, транспорті

 Національні рахунки

 Індекси обсягів виробництва промислової 

продукції, с/г, будівельних робіт

 Роздрібний товарооборот

 Перевезення вантажів та пасажирів

 Робоча сила

 Рівень зайнятості та безробіття

 Номінальна та реальна заробітна плата

 Поточний/фінансовий 

рахунок

 Міжнародні резерви

 Процентні ставки

 Дохідність державних 

цінних паперів

 Обмінний курс
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З оголошенням воєнного стану більшість короткотермінових статистичних 

даних стали недоступні

У період дії воєнного стану або стану війни, а також 

протягом трьох місяців після його завершення 

органи державної статистики призупиняють 

оприлюднення статистичної інформації, за 

винятком ІСЦ, …

Згідно із Законом "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного 

стану або стану війни" від 03.03.2022:

1) фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи подають … звіти та будь-які інші документи, 

подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства …, протягом трьох місяців після 

припинення чи скасування воєнного стану або стану війни …;

…

4) у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-

яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються…



Зовнішнє 
середовище

Інфляційний 
розвиток

Реальний 
сектор

Ринок праці

Бюджет

Платіжний 
баланс 

Монетарні та 
фінансові 

умови
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Чи можливий аналіз без даних? 

Cтан

економіки

 Індекси споживчих цін

 Інфляційні очікування

X Індекси цін у 

промисловості, с/г, 

будівництві, транспорті

X Національні рахунки (крім оперативної оцінки 

ВВП)

X Індекси обсягів виробництва промислової 

продукції, с/г, будівельних робіт

X Роздрібний товарооборот

X Перевезення вантажів та пасажирів

X Робоча сила

X Рівень зайнятості та безробіття

X Номінальна та реальна заробітна плата



7

Але чи всі дані відсутні? Спойлер: звичайно, ні

Альтернативні джерела інформації

 Опитування

 Сайти – агрегатори (Poster, opendatabot, сайти пошуку роботи)

 Відкриті публічні дані 

 Дані мереж (twitter, google trends тощо)

 Комерційні дані (продаж квитків Укрзалізницею)

 Дзеркальна статистика інших країн (мігранти)

 Супутникові дані (с/г, освітлення, викиди)

 Мікродані (звіти за касовими обортами банків)

Завдяки новим технологіям, більшим обсягам зберігання даних, новим методам 

обробки даних та загальносвітовій тенденції до відкритості, більше людей 

отримали доступ до більшого обсягу даних та, відповідно, їх аналізу



Вставка в ІЗ за липень 2022 року. Особливості та методи наукасту ВВП під 

час війни

 Експертна оцінка за видами діяльності та регіонами на базі високочастотних індикаторів (оперативні опитування 

підприємств, робота ресторанного бізнесу, ринок новобудов, виробництво електроенергії): падіння ВВП у березні–квітні у 

середньому на 42% р/р з поступовим зменшенням темпів падіння до 36.5% р/р у червні

 Індекс ділових очікувань та інші результати щоквартального опитування підприємств (агреговані за методом 

головних компонент): падіння ВВП у ІІ кв близько 23% р/р

 "Великі дані" для апроксимації економічної активності на регіональному рівні (нічне освітлення, тренди Google, 

онлайн вакансії, касові операції банків, активності у Twitter):

• падіння економіки на 48% р/р у березні зі зменшенням темпів падіння до 32% р/р у травні

• альтернативна оцінка регіонального ВВП вказує на падіння на 45% у березні та сповільнення падіння до 15% вже у квітні

Географічна діаграма зниження економічної активності України в березні та травні 2022 року (місяць до відповідного місяця

попереднього року, %)

Зони, зафарбовані темнішим/світлішим відтінком, відображають більше/менше зниження економічної активності в окремих регіонах. Для 

АРК Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської області в адміністративних кордонах оцінок немає. Джерело: розрахунки НБУ. 

Березень Травень
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Виклики для аналізу на основі альтернативних джерел інформації

Проблеми з даними:
 Значна волатильність показників, що ускладнює їх інтерпретацію порівняно з офіційною 

статистикою

 Короткі часові ряди та неможливість сезонних коригувань

 Довільність класифікацій

 Неповне покриття (за регіонами, часові перерви в даних) чи неоптимальність з точки зору 

статистичних методологій чи концепцій

Складнощі економетричного аналізу:

 Структурні зрушення, унаслідок чого взаємозв’язки можуть бути спотвореними, а оцінені 

коефіцієнти нестабільними (моделі побудовані на історичних взаємозв'язках та структурі, які 

вірогідно зазнали змін через безпрецедентно масштабний шок, пов'язаний з війною)

 Моделі не здатні врахувати інші особливості військового часу, що виявляються у вхідних 

даних (наприклад, ступінь нічного освітлення регіонів в умовах військового часу може також 

відображати заходи безпеки та світломаскування)

 Як оцінити якість оцінки за відсутності офіційних даних?

Недоліків багато. Але використання цих даних таки дає можливість оцінити поточний стан 

економіки з мінімальною часовою затримкою та використовувати цю інформацію для прийняття 

рішень з економічної політики



Стан економіки
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Після першого шоку повномасштабної війни економічна активність почала 

відновлюватися та наразі демонструє ознаки стабілізації на низькому рівні
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Найважливіші проблеми для опитаного 

бізнесу, % відповідей

Джерело: ІЕД.
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Про це свідчили і низка високочастотних індикаторів, як у виробничих 

секторах…
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Індекс очікувань ділової активності (ІОДА)*, п. 

* Опитування не проводилося з березня по травень 2022. Джерело: НБУ.

Середньодобове виробництво сталі, чавуну, прокату, тис. т 

Джерело: Укрметалургпром.
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Працюючі заклади окремих найбільших торгівельних мереж в 

Україні, %

Джерело: сайти мереж.
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Підтримує економічну активність с/г та відновлення роботи портів
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Стан українських портів

окуповані рф з 2014 рокузаблоковані рф

розблоковані з серпня на експорт

працюють, як і раніше

Джерело: МінАПК, uawarinfographics.

Обсяги врожаю ранніх культур станом на 16.09.22, млн т

*Збирання кукурудзи та соняшнику на початковому етапі

Джерело: МінАПК, розрахунки НБУ. 
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Але економічні втрати, завдані війною, величезні

Реальний ВВП під час різних криз, індекс (квартал до кризи = 100%)
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З t+2 2022 р. на 2022 р. – прогноз НБУ за Інфляційним звітом, липень 2022 р. t0= 4 кв. 2008 р.; 4 квартал 2013 року; 

1 квартал 2020 року; 4 квартал 2021 року.

Джерело: ДССУ, розрахунки НБУ.
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Глибокий спад економіки зумовив стрімке скорочення доходів 

населення та зростання рівня безробіття

 Згідно з опитуванням Work.ua та Рейтинґ з початку 

повномасштабного вторгнення 30-40% працівників 

втратили роботу, а зарплата скоротилася у 40-50% 

працівників

 Згідно з розрахунками НБУ на основі різних опитувань 

зарплати в приватному секторі скоротилися на 25-50%

 80% респондентів, які шукають роботу, опитаних Gradus, 

готові працювати не за спеціальністю

Працевлаштованість, % відповідей

Джерело: Gradus.

Вплив війни на зарплату респондента, % відповідей

Джерело: Work.ua 
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Попит на працівників відновлюється, але мляво. Населення ж активно 

шукає роботу (пропозиція значно перевищує попит)
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 На початку повномасштабної війни різко скоротилися як кількість вакансій, так і кількість пошукачів роботи. Бізнес намагався 

зберегти працівників, проте запас міцності знижувався

 Населення активно відновило пошуки роботи, проте кількість вакансій збільшується значно повільніше, а у сфері ІТ навіть 

зменшується

 Певне пожвавлення на ринку праці в останні місяці відображає активізацію сезонних робіт (с/г, будівництво)

Джерело: work.ua, opendatabot, розрахунки НБУ

Попит на робочу силу: кількість вакансій, тис. (чотиритижнева 

плинна)
Пропозиція робочої сили, чотиритижнева плинна

* Уключає запити про пошук роботи українською і російською мовами. ** Уключає запити 

про пошук роботи в Польщі, Чехії, Росії та Німеччині українською і російською мовами з 

території України. Джерело: work.ua, opendatabot, Google Trends, розрахунки НБУ.
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Війна призвела до безпрецедентної гуманітарної кризи, яка матиме 

довгострокові наслідки для ринку праці
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 За даними ООН станом на 20 вересня з України виїхало близько 13 млн осіб, повернулося – 6 млн. Кількість українців, які 

залишаються у Європі (вкл. росію) - 7.4 млн осіб, з них більше 4 млн отримали статус тимчасового захисту 

 Переважна більшість тих, хто виїхав, за опитуванням Центру Разумкова, жінки (93%) з дітьми (74%) у найпродуктивнішому віці 

30-50 років (71%), виїхали в березні (65%). Отримали тимчасовий захист (82%). Основні проблеми – незнання мови (65%) та 

матеріальні проблеми (43%), проте повертатися найближчим часом планує лише 11%. Вагомою причиною неповернення 

залишаються безпекові ризики

 За даними МОМ загальна кількості ВПО в Україні становила майже 7 млн осіб (23.08.2022), 44% ВПО не отримують доходу

Плани щодо повернення в Україну, % відповідей

Джерело: Опитування Центру Разумкова.Джерело: UNHCR.

Кількість громадян, що перетнули кордон України, млн. осіб
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Після значного падіння на початку війни торговельні потоки почали 

відновлюватися, проте імпорт швидше, ніж експорт

19

 З початку війни експорт товарів знизився майже вдвічі в річному вимірі. Попри поступове відновлення та відкриття 

зернового коридору, в річному вимірі падіння залишається суттєвим, зокрема через значну базу порівняння. Відновлення 

експорту товарів також стримується руйнуванням виробництва та транспортної інфраструктури

 Натомість імпорт після паузи на початку повномасштабної війни швидко відновлювався через меншу залежність від 

морських шляхів, податковим пільгам та розширенню переліку товарів критичного імпорту (з остаточним його скасуванням 

у липні). З початку війни імпорт товарів знизився на третину в річному вимірі

Внески в річну зміну експорту товарів, в.п. Внески в річну зміну імпорту товарів, в.п.

* Дані за серпень 2022 року – попередні. Джерело: розрахунки НБУ.
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У результаті торговельний дефіцит суттєво розширився. Значним був 

відплив капіталу і за фінансовим рахунком

20

Торгівля товарами

* Дані за серпень 2022 року – попередні. Джерело: розрахунки НБУ.
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 На додачу значна кількість мігрантів за кордоном 

зумовила формування значного дефіциту торгівлі 

послугами

 А збільшення іноземної готівки поза банками, у тому 

числі через зняття готівки з карток за кордоном, було 

одним з основних чинників відпливу капіталу за 

фінансовим рахунком



Україна отримала безпрецедентну фінансову допомогу, що підтримало 

міжнародні резерви…

 Міжнародна фінансова підтримка сягнула безпрецедентних розмірів – з початку війни до 20 вересня отримано більше 19 млрд

дол. Очікується надходження ще 16 млрд дол.

 Значну частину міжнародної фінансової допомоги становили гранти (8.5 млрд дол. у березні-серпні)

Отримана фінансова підтримка за інструментами, млрд дол.

Джерело: НБУ, МінФін, дані з відкритих джерел.
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… проте вона лише частково покривала розриви платіжного балансу, що 

зумовило зменшення резервів через значні інтервенції НБУ

 Для збереження макроекономічної стабільності у воєнний час НБУ змінив принципи проведення монетарної політики,

зафіксувавши курс

 Фіксація офіційного курсу гривні була необхідна, щоб утримати очікування бізнесу та населення під контролем. В умовах

безпрецедентної невизначеності, спровокованій вторгненням росії в Україну, фіксований курс став номінальним якіром для

очікувань та антиінфляційним інструментом

 Валютний ринок балансується інтервенціями НБУ, які до липня лише зростали

Джерело: НБУ, відкриті джерела.

Курси гривні за долар США Купівля та продаж НБУ безготівкової іноземної валюти, млрд дол.

Джерело: НБУ.
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 Дефіцит рекордно збільшився через звуження податкової бази та стрімке зростання витрат на оборону, безпеку та

соціальну підтримку

 Попри значну міжнародну підтримку кошти надходять нерівномірно. Рішення розпочати монетизацію бюджету було

прийняте для безперебійного фінансування бюджету, передусім на забезпечення видатків з посилення обороноздатності

Тиск на валютний ринок, і міжнародні резерви зокрема, зумовлений 

значним емісійним фінансуванням дефіциту бюджету

* Чисті залучення. Візерункова заливка означає використання (+)/накопичення 

коштів уряду.

Джерело: ДКСУ, МФУ, openbudget.gov.ua, розрахунки НБУ.

Широкий дефіцит сектору загальнодержавного управління*, 

% ВВП

Фінансування* дефіциту державного бюджету, млрд грн

*2022 - без урахування грантів.

Джерело: ДКСУ, МФУ, МВФ, ДССУ, ІЗ липень 2022 року, розрахунки НБУ.
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Валютні обмеження НБУ допомагають стабілізувати валютний ринок і 

запобігти непродуктивному відпливу капіталу

24 лютого Березень Квітень Травень

 Призупинено 

проведення 

операцій на 

валютному ринку

 Заборонено 

зняття готівки з 

рахунків клієнтів 

в іноземній 

валюті

 Введено 

мораторій на 

транскордонні 

валютні платежі

Заборона

 Відновлено проведення 

операцій між банками на 

валютному ринку

 Дозволено зняття готівки 

обсягом до 30тис.грн / 

день (еквівалент) –

згодом розширено до 

100тис.грн 

 Ліміт на перекази між 

фізосібами (P2P 

перекази) закордон 

100тис.грн / місяць

 Дозволено банкам продавати 

готівкову іноземну валюту 

фіз.особам…

 ...курс продажу не може 

відхилятися більше ніж на 

10% від офіційного 

Пом’якшення та Уточнення

 Заборонено банкам 

достроково погашати 

кредити нерезидентам

 Зменшено термін 

розрахунків за експортно-

імпортними операціями з 

365 до 90 днів

 Збільшено термін:

до 120 днів у червні та 

до 180 днів у липні

Знято обмеження на курс 

продажу

Іноземним інвесторам 

дозволено переказувати 

за кордон кошти, які 

надійдуть після 1 квітня 

2023 року від погашення 

або доходу за ОВДП

Знижено ліміти відкритої 

валютної позиції з 15% до 5%

Знижено ліміт на зняття готівки 

з гривневих рахунків 

закордоном до 50тис.грн / 

місяць
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Ключова ставка, %*

НБУ у червні підвищив ключову ставку до 25% та утримуватиме її на цьому рівні 

доволі тривалий час для збільшення привабливості гривневих активів, зниження 

тиску на валютному ринку, а також…

Прогноз за Інфляційним звітом (липень 2022)

Джерело: ДССУ, розрахунки НБУ.
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* Прогноз наведено у вигляді віялової діаграми (FanChart). Такий тип графіка

призначений для відображення невизначеності щодо майбутньої динаміки прогнозованої

змінної. Наприклад, імовірність того, що показник перебуватиме в межах найтемнішої

області на графіку (навколо центральної лінії) становить 30%. Відповідна властивість

зберігається і для інших зон графіка. Таким чином, імовірність того, що показник не

вийде за межі найсвітлішої зони, становить 90%.
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 Зростання інфляції в Україні насамперед зумовлене наслідками терористичних дій росії та тимчасової окупації окремих 

територій

 Серед них, зокрема, порушення ланцюгів постачання, руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, 

скорочення пропозиції, збільшення виробничих витрат

Інфляція та інфляційні цілі, % р/р

Джерело: ДССУ, розрахунки НБУ.
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… захисту гривневих доходів та заощаджень громадян від інфляції. Хоча 

наразі інфляція насамперед зумовлена факторами з боку пропозиції…

Внески у зміну цін на продукти харчування, в. п.

Джерело: ДССУ, розрахунки НБУ.
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… та її стримують фіксація тарифів та зниження в останні місяці цін на 

пальне…

27

 Стрімко сповільнювалося зростання цін на пальне завдяки насиченню ринку, подешевшанню нафти 

та нормалізації логістики

 Фіксовані тарифи на газ і тепло нівелюють ефекти від стрімкого подорожчання інших складників адміністративної 

інфляції (алкогольних напоїв – на тлі збільшення попиту через послаблення обмежень на його споживання та 

дефіцит тари, послуг транспорту – під впливом високих цін на пальне)

Внески у зміну адміністративно регульованих цін, в. п. Ціни на пальне, грн/л

Джерело: ДССУ, розрахунки НБУ.
Джерело: minfin.com.ua, розрахунки НБУ.
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Інфляційні очікування на наступні 12 місяців, %

* Пунктирні лінії – зміна методу опитування на телефонне.

Джерело: НБУ, GfK Ukraine, Info Sapiens.
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…інфляційні очікування погіршуються. У прискорення інфляції мала 

внесок і переприв'язка курсу гривні, здійснена у липні

Окремі компоненти ІСЦ, % р/р

Джерело: ДССУ, розрахунки НБУ.
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Завдяки комплексу заходів вдалося знизити тиск на валютному ринку та 

підтримати стійкість економіки в умовах війни
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Валютні інтервенції, загальний та середньоденний обсяги, 

млн дол.*
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Що далі?

30

 Що робити з ключовою ставкою? 

 Як довго фіксувати курс? На якому рівні?

 Якщо відпускати, за яких передумов?

 Якими будуть за цих умов інфляційні процеси?
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