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ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЖИВЧОГО КОШИКА УКРАЇНЦЯ  
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 
Досліджено етапи та структура трансформації споживчого кошика в умовах поширення пандемії COVID-19. Проана-

лізовано динаміку зміни частки розрахунків у безготівковій формі до, під час та після запровадження карантину. Розг-
лянуто структуру зміни витрат на продовольчі та непродовольчі товари за категоріями домашніх господарств у 
2019–2021 рр. та на основі отриманих результатів виокремлено причини таких змін. Розроблено рекомендації для дер-
жавних органів влади щодо покращення напрямів адаптації державної політики до зміни споживчої поведінки в умовах 
запровадження обмежувальних заходів для покупців у вигляді карантину; для підприємств щодо підвищення ефектив-
ності політики підприємства в умовах пандемії; для споживачів щодо побудови взаємовідносин із продавцями та ви-
робниками на постійній основі.  

Ключові слова: споживчий кошик, COVID-19, витрати домашніх господарств. 
 
ВСТУП 
Одним з головних питань, яке розглядає економічна 

наука, – споживча поведінка індивіда. Однією зі складо-
вих, яка характеризує споживчу поведінку, є споживчий 
кошик, який може трансформуватися залежно від впливу 
різних факторів. Так одним із фактором, який значно 
вплинув на зміни споживчого кошика, був карантин, який 
був запроваджений унаслідок поширення COVID-19. Ук-
раїнські споживачі також трансформували свою поведі-
нку через впровадження карантинних заходів. Поперед-
ньо сучасна історія не мала подібних прецедентів, тому 
в перші тижні, коли почали говорити про поширення 
COVID-19, ніхто не міг точно спрогнозувати, як трансфо-
рмується попит. При цьому необхідно зазначити, що бі-
льшість споживачів охопили панічні настрої, що приз-
вело до значних ідентичних змін у більшості домогоспо-
дарств. Ці панічні настрої призвели до різкого зростання 
попиту на певні групи товарів. До таких змін не були го-
тові ні виробники цих товарів, ні логістичні компанії, за-
вданням яким було забезпечення поставок у збільше-
ному обсязі, ні торгівельні мережі, які мали передбачити 
зростання попиту та замовити необхідну кількість то-
вару. Таким чином, такий досвід має стати відправною 
точкою збору та аналізу даних зміни настроїв споживачів 
в умовах інформаційних застережень щодо погіршення 
ситуації з приводу різних чинників. Дослідження цієї про-
блеми актуальне для науковців для вивчення впливу рі-
зних непередбачуваних подій, що викликають панічні на-
строї у споживачів, на трансформацію споживчої поведі-
нки та споживчого кошика; для виробників, продавців та 
логістичних компаній для побудови прогнозів та швидкої 
реакції в разі повторення подібних ситуацій; для спожи-
вачів як рекомендація щодо завчасного придбання това-
рів тривалого строку зберігання, які в разі настання схо-
жих подій можуть бути в дефіциті.  

Метою дослідження є аналіз трансформації спожи-
вчого кошика українця в умовах пандемії COVID-19 та на 
основі отриманих результатів розробити рекомендації 
для адаптаційної державної та підприємницької політики 
до зміни споживчої поведінки в умовах запровадження 
обмежувальних заходів для покупців. 

 
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 
На сьогодні дослідна база щодо трансформації спо-

живчої поведінки в умовах пандемії COVID-19 попов-

нюється новими роботами, оскільки ця проблематика 
нова і не мала аналогів у сучасній історії. Слід також за-
значити, що поширення COVID-19 вплинуло на багато 
сфер життєдіяльності людини. Зокрема питання впливу 
пандемії на зайнятість у сфері охорони здоров'я, фінан-
сів, навчання, науки, культури, виробництва, логістики 
тощо у своїй роботі розкрили П. Мілі, М. дел Ріо-Чанона, 
Ф. Лефонд та Д. Фаме. Саме через їхнє дослідження ви-
никає розуміння залученості людей у віддаленій роботі 
та формуванні способу споживання в умовах запрова-
джених обмежень [18]. С. Едей та М.С. Едей у своїй ро-
боті зробили детальний аналіз зміни процесу виробниц-
тва та постачання продуктів харчування в умовах запро-
вадження карантину. Особливу увагу вони приділили пи-
танню перепрофілюванню робітників, доцільності дода-
ткового розширення автопарку та зміні вподобань спо-
живачів у складанні раціону [14]. Дж. Хоббс розглянула 
в короткостроковому та довгостроковому вимірі зміни в 
попиті споживача під час запровадження карантинних 
заходів та їхній вплив на формування витрат і відкладе-
ного попиту [16]. Якщо говорити про дослідження про-
блематики в Україні, то питання зміни витрат домогоспо-
дарств розкрите в статистичних даних Державної слу-
жби статистики [8; 10], зміни в попиті та етапи трансфо-
рмації споживчої поведінки в дослідженнях соціологічної 
групи "Рейтинг" [11] та Nielsen [17]. Проблему щодо тен-
денцій споживчого ринку під час пандемії в Україні  роз-
глядав Я.В. Бережний [2]. Т.А. Караваєв дослідив зміну 
структури експорту-імпорту товарів під час пандемії [6]. 

Однак поза увагою дослідників залишилося питання 
про те, як саме вплинуло запровадження карантинних за-
ходів на звички споживачів та чи залишилися ці звички пі-
сля послаблення обмежень. Таким чином, розуміємо, що 
питання трансформації споживчого кошика українця в 
умовах поширення пандемії COVID-19 потребує подаль-
ших досліджень, оскільки на його формування вплинуло 
багато різних факторів. Тому перед дослідниками стоїть 
питання опрацювання великої кількості первинної інфор-
мації та висвітлення кінцевих результатів у своїх роботах.  

 
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Для дослідження була використана методологічна 

база основних теоретичних підходів та загальнонаукові і 
спеціальні методи. Насамперед для дослідження транс-
формацій споживчого кошика українця в умовах пан-
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демії COVID-19 було використано такі методи, як порів-
няння та аналіз. Проаналізовано зміну кількості чеків, 
суми чеків, структури витрат у 2019–2021 рр., розрахун-
ків у готівковій та безготівковій формах, у результаті чого 
були побудовані табл. 3–6. На основі порівняння даних 
у цих таблицях зроблено висновки щодо причин такої 
трансформації споживчого кошика. За допомогою мето-
дів дедукції та індукції досліджено зміну частки розраху-
нків у безготівковій та готівковій формах та побудовано 
графік, який відображено на рис. 1. Зміни в споживчій по-
ведінці були проаналізовані за даними звітності компанії 
та Державної служби статистики, оскільки проведення 
первинного ринкового дослідження вимагає значних фі-
нансових ресурсів, які обмежені в умовах дефіциту фі-
нансування під час війни, і це фактично унеможливлює 
проведення таких досліджень в масштабах України. 

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Наприкінці 2019 р. весь світ зіштовхнувся з глобаль-

ною проблемою – пандемією COVID-19, котра вплинула 
на життя всіх жителів планети. Для того, щоб зупинити 
поширення вірусу, країни одна за одною почали впрова-
джувати карантинні заходи. Із початком локдаунів по 
всьому світу експерти почали говорити про те, що на сві-
тову економіку чекає криза, яка матиме довгостроковий 
характер. Цю кризу пов'язували з перерозподілом коштів 
– значне збільшення фінансування заходів з боротьбою 
COVID-19 за рахунок зменшення видатків на інші сфери, 
що призвело до їхнього недофінансування [15]. Перш за 

все великих збитків зазнали малий і середній бізнес, а 
також працівники цих підприємств, проте деяким бізне-
сам вдалося все ж залишитися на ринку, а деяким навіть 
збільшити свій оборот. Ці зміни вплинули також на фор-
мування споживчого кошика українця. Згідно з даними 
Державної служби статистики середні місячні витрати 
домогосподарства в І-му півріччі 2020 року порівняно з І-
м півріччям 2019 року зменшилися на 216 грн або на 
2,2 %. Якщо розглядати структуру витрат, то домогос-
подарства почали більше витрачати на продукти хар-
чування та безалкогольні напої на 1,8 %. При цьому в 
структурі витрат домогосподарства зменшили витрати 
на одяг та взуття на 1 %, оплату житлово-комунальних 
послуг на 1,8 %, ресторани та готелі на 1 % [2]. Таким 
чином, витрати за І-ше півріччя 2019 та 2020 роки ма-
ють вигляд, як наведено в табл. 1. Такі зміни можна по-
яснити тим, що незважаючи на те, що мінімальна заро-
бітна плата порівняно з 2019 р. у 2020 р. зросла на 
550 грн (з 4173 грн до 4723 грн) або на 13 %, багато 
людей втратили роботу і зменшили свої середньоміся-
чні витрати. Саме на І-ше півріччя 2020 р. припав пе-
ріод першого локдауну в Україні, для якого був харак-
терний дефіцит медичних масок, антисептичних засо-
бів, заборона масових заходів, обмеження роботи тра-
нспорту, закриття магазинів (окрім продуктових), торго-
вих центрів, ресторанів, кафе, спортивних клубів та са-
лонів краси, змінилася експортно-імпортна політика, 
зріс обсяг сфери онлайн-торгівлі, поштових відправ-
лень та кур'єрської доставки  [7; 6, с. 221].  

 
Таблиця  1. Розподіл витрат домогосподарств, % 

 І-ше півріччя 2019 І-ше півріччя 2020 Різниця 
Споживчі сукупні витрати 91,4 90,1 -1,3 
-продовольчі товари 49,4 51,4 +2 
-непродовольчі товари 26,4 24,7 -1,7 
послуги 15,6 14 -1,6 
Неспоживчі сукупні витрати 8,6 9,9 +1,3 
 

Джерело: розроблено автором на основі [10].  
 

Серед трендів в онлайн-торгівлі на початку 2020 р. 
виділяють: 

• зростання пропозиції товарів у категоріях "особи-
ста гігієна", "медичні прилади", "продукти харчування", 
"одяг і взуття"; 

• зростання кількості продавців – приватних підпри-
ємців, які почали займатися онлайн-торгівлею; 

• збільшення кількості категорій в онлайні-торгівлі; 
• збільшення кількості покупців в інтернеті [7]. 
Звертаючись до хронології запровадження каран-

тину, слід зазначити, що український уряд намагався в 
межах можливостей економіки слідувати за заходами, 
які впроваджує Європа. 11 березня Кабінет Міністрів Ук-
раїни на своєму сайті оприлюднив рішення про впрова-
дження карантину з 12 березня по 3 квітня по всій тери-
торії країни, який передбачав закриття закладів освіти та 
заборону проведення зібрань з кількістю людей, яка 

перевищує 200 осіб. У цей час деякі компанії почали пе-
реводити своїх працівників на дистанційну роботу.  
Із 16 березня окремі міста України поступово почали 
впроваджувати більш жорсткі обмеження (закрили всі 
заклади громадського користування, окрім продуктових 
магазинів, аптек та заправок). На засіданні уряду 25 бе-
резня було продовжено карантин ще на 30 днів [1].  
А з 1 квітня КМ України вирішив запровадити більш жор-
сткі карантинні заходи по всій країні. Зокрема забороня-
лося переміщення групою понад дві особи, окрім випад-
ків службової необхідності та супроводу дітей, відвіду-
вання парків, скверів, лісопаркових зон, окрім вигулу до-
машніх тварин однією особою та відвідування спортив-
них та дитячих майданчиків [12]. Впровадження каран-
тинних заходів також вплинуло на споживчу поведінку. 
Згідно з дослідженнями Nielsen покупці пройшли шість 
стадій зміни в споживчій поведінці (табл. 2): 
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Таблиця  2. Етапи трансформації споживчої поведінки  
в результаті впровадження карантинних заходів 

№ Назва Характеристика 

1 Передчуття епідемії Покупка товарів, що допомагають підтримувати імунітет та здоров'я: вітаміни, харчові добавки, 
свіжі фрукти та овочі 

2 Проактивне піклування 
про здоров'я 

Придбання товарів, що знижують ризик зараження (маски для обличчя, распіратори, гумові ру-
кавички та дезінфектори) 

3 Підготовка до карантину 

Споживачі відчувають більшу загрозу і проактивно готуються до можливого карантину. Активно 
закуповують товари першої необхідності (крупи, макаронні вироби, каву, чай, олію, товари здо-
рового харчування тощо) і ліки для подолання застуди та гарячки в разі можливого зараження. 
Зростають споживчі кошики та збільшується частота походів у магазини. У магазинах виникає 
дефіцит товару через різке збільшенні покупців та зростання споживчого кошика в останні дні 
перед карантином 

4  Карантин Бажання споживачів виходити з дому за покупками різко зменшується, зростає роль покупок он-
лайн. У магазинах можливі пусті полиці та відсутність товару через логістичні обмеження 

5 Життя, повне обмежень 

Покупці схильні обмежувати свої походи до магазинів, але роблять це частіше, ніж на стадії 
"Карантин", також знижується частота онлайн-покупок. У зв'язку з дефіцитом товарів і підвищен-
ням цін на товари через ряд факторів, які відбулися на стадіях "Підготовка до карантину" та 
"Карантин", покупці стають більш чутливими до ціни 

6 Нове нормальне життя Повернення до своєї звичної рутинної діяльності, відкриття освітніх закладів, офісів, магазинів. 
Звички уважно ставитися до свого здоров'я залишаються 

 
Джерело: розроблено автором на основі [17].  

 
Дослідники зазначають, що трансформація спожив-

чої поведінки українців одразу опинилася на третій-чет-
вертій стадії, оскільки довго розглядалося питання щодо 
поширення вірусу по світу та можливостей впрова-
дження локдауну в Україні. Якщо розглядати культуру 
споживання під час першого локдауну, то різких змін не 
відбулося. У цей час спостерігалась більше емоційна на-
пруженість з приводу невпевненості наслідків карантину 
на добробут родини. Тому у цей період змін зазнала 
структура споживчого кошика в бік зростання частки то-
варів першої необхідності.  

Незважаючи на зростання онлайн-торгівлі, споживачі 
все одно продовжили надавати перевагу здійсненню по-
купок в офлайн-режимі, особливо товарів першої необ-
хідності. Це пов'язано з тим, що в невеликих містах на 
момент запровадження карантину онлайн-торгівля та ку-
р'єрська доставка не були достатньо розвинені порів-
няно з великими містами. У свою чергу, у великих містах 
в перші тижні оголошення карантину ця сфера не спра-
влялася з різким збільшенням кількості замовлень у он-
лайн-режимі, доставка відтерміновувалася на декілька 
днів також тому, що через різке збільшення попиту в ма-
газині товар не завжди був у наявності [2]. Згідно із да-
ними керівництва сервісу доставки продуктів Zakaz.ua за 
перші кілька днів карантину кількість замовлень зросла 
на 80 %. Лідером замовлень були мінеральна та питна 
вода, також виріс попит на борошно, крупи, олію, моло-
чні та м'ясні продукти, антисептики, овочі, туалетний па-
пір, серветки та паперові рушники [13]. 

Через місяць після запровадження жорсткого локда-
уну було проведено опитування серед населення Укра-
їни щодо того, які покупки протягом останніх 30 днів 
люди робили більше ніж зазвичай. Згідно з цим опиту-
ванням було виявлено, що ТОП-5 – придбання продуктів 
харчування (80,3 %), ліків і медикаментів (37,2 %), това-
рів категорії гігієна та краса (17,5 %), алкоголю (11,3 %) 
і товарів для тварин (9,5 %) [4]. Такі зміни можна пояс-
нити тим, що з самого початку було мало відомо про 
вірус, а інформація про обмеження зі ЗМІ сприймалися 
так, що люди в паніці у перші дні карантину скупову-
вали продукти харчування з розрахунку на те, що декі-
лька днів не будуть виходити із дому для мінімізації 

контактів з іншими людьми. Особливо це стосувалося 
тих, хто перейшов на дистанційну роботу або тимчасово 
втратив роботу. Згідно з проведеним дослідженням со-
ціологічної групи "Рейтинг" 35 % опитаних українців про-
довжили працювати у звичному режимі після запрова-
дження обмежень, 29 % перейшли на дистанційний тип 
роботи, 32 % перебувають у відпустці за власним бажан-
ням, 4 % втратили роботу [11]. 

Слід зазначити, що витрати людей із малих міст збі-
льшилися, а з великих зменшилися. Це пов'язано із тим, 
що витрати на продукти харчування збільшилися за ра-
хунок закупівлі запасів продуктів, які можна довго збері-
гати, але витрати на послуги та кафе і ресторани змен-
шилися. Саме жителі великих міст порівняно із жите-
лями малих міст значно більше витрачають на послуги 
та на харчування в кафе і ресторанах. Тому за рахунок 
таких структурних особливостей змінилися загальні ви-
трати. Також для того, щоб скорегувати свої загальні ви-
трати деякі покупки українці відкладали на пізніший пе-
ріод. До ТОП-5 відкладених покупок належать одяг та 
взуття (47,2 %), відпустка чи подорож (40,9 %), квитки на 
події чи заходи (33,3 %), ремонт чи сантехніка (28,1 %) 
та авіаквитки (25,9 %) [4]. Це можна пояснити тим, що 
люди перебували в невизначеності щодо тривалості ка-
рантину, що буде з роботою, заробітною платою тощо.  

Як було зазначено, у результаті запровадження ка-
рантину зазнала зміни не лише структура покупок, але й 
форма здійснення покупок. Наприклад, через зачинення 
більшості магазинів та страх деяких людей контактувати 
з іншими зросла частка онлайн-покупок. Дослідження 
демонструють, що трафік в онлайн-магазинах до запро-
вадження карантину та під час нього майже не змінився, 
але значно зросла кількість онлайн-покупок. Найбіль-
шого зростання зазнав попит на гаджети для роботи – до 
30 %, тому що деякі люди почали працювати дистан-
ційно, тому вони купували техніку для обладнання робо-
чого місця вдома; кухонна техніка від 150 % та більше 
залежно від товару, оскільки частка приготування їжі 
вдома зросла, тому потрібно було більше техніки, яка 
може полегшити приготування та зберігання продуктів; 
товари для хобі та розваг до 20 %, тому що всі 
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розважальні центри були закриті, щоб організовувати 
собі різноманітне проведення вільного часу вдома [9]. 

Щодо змін у споживчій поведінці жителів центральної 
Європи та США слід сказати, що європейці та американці 
скоротили частоту відвідування магазинів (70 % опита-
них) і збільшили середні витрати в 1 чеку. Також близько 
40 % опитаних зазначили, що збільшили споживання сві-
жих фруктів та овочів, а 45 % респондентів відповіли, що 
почувають себе самотньо, і тому, щоб якось себе розра-
дити, почали вживати більше солодкого [14, с. 175]. Також 
споживачі висловлювали невдоволення через те, що он-
лайн-доставка на початку запровадження карантинних за-
ходів затримувалася або не всі товари були доставлені, а 
також скаржилися на відсутність багатьох стратегічно ва-
жливих товарів на полицях магазинів [16]. 

Розглядаючи зміну структури кошика українців, слід 
сказати, що вона зазнала значних змін під час оголо-
шення карантину в Україні та в перший тиждень локда-
уну. Для аналізу було розглянуто декілька періодів, які 
для зручності поділимо на тижні:  

1) 09.03.2020 – 15.03.2020 (І) – період, коли почали 
говорити про карантин та поступово закривати нав-
чальні заклади, переводити робітників на дистанційну 
форму роботи; 

2) 16.03.2020 – 22.03.2020 (ІІ) – період, коли міста 
почали закривати магазини, окрім продуктових та аптек, 
обмежувати рух транспорту; 

3) 01.04.2020 – 07.04.2020 (ІІІ) – початок періоду, 
коли ввели більш жорсткі обмеження; 

4) 11.05.2020 – 17.05.2020 (ІV) – початок періоду, 
коли почали послаблювати карантин [1]. 

Для аналізу ми взяли декілька магазинів з різних ре-
гіонів Україні, що належать до холдингу Fozzy Group, 
який окрім офлайн-точок має онлайн-магазини, і дослі-
дили динаміку змін кількості чеків та середньої суми чеку 
(табл. 3). Із табл. 3 видно, що динаміка загальної кілько-
сті чеків ІІ періоду щодо І та ІІІ відносно ІІ негативна. Це 
пов'язано з тим, що загальний настрій людей був паніч-
ним, вони намагалися менше виходити з дому, а також 
через те, що багато людей перейшли на дистанційну ро-
боту, тому зменшився трафік клієнтів, чия робота розта-
шована біля магазину. Однак необхідно звернути увагу, 
що через те, що люди почали рідше виходити із дому, у 
тому числі, в магазини, середня сума чеку в ІІ періоді 
щодо І та в ІІІ щодо ІІ зросла. При цьому в ІІІ періоді се-
редня сума чеку продовжила зростати, а загальна кіль-
кість чеків зменшуватися за рахунок того, що люди про-
довжували перебувати в стані невизначеності щодо 
того, як довго ще буде тривати карантин, який буде по-
дальший сценарій поширення вірусу та які додаткові об-
меження ще можуть ввести. 

 
Таблиця  3. Динаміка зміни кількості чеків та середньої суми чеку під час карантину в Україні 

 
Динаміка періоду ІІ  
щодо періоду І 

Динаміка періоду ІІІ 
щодо періоду ІІ 

Динаміка періоду ІV 
щодо періоду ІІІ 

Загальна кількість чеків -17 % -17 % 5 % 
Кількість чеків он-лайн магазину 18 % 63 % -3 % 
Середня сума чеку 44 % 7 % -19 % 

 
Джерело: розроблено автором на основі [5]. 

 
Зауважимо, що порівняно з ІІ періодом у ІІІ періоді 

значно зросла кількість чеків, які були проведені в он-
лайн-магазині у той час, коли показник загальної кілько-
сті чеків зменшувався. Однак приріст у ІІ періоді був мен-
ший, ніж у ІІІ. Це пов'язано з тим, що на початку впрова-
дження карантинних обмежень більшість магазинів та 
сервісів, які займаються доставкою, не були готові до та-
кого збільшення попиту на такий вид послуг. Доставку 
необхідно було чекати від 3-х днів, тому, використову-
ючи всі ресурси та паралельно наймаючи новий 

персонал, мережа змогла повною мірою виконувати по-
ставки онлайн-заказів через 2,5 тижні після впрова-
дження карантину. Аналізуючи динаміку ІV періоду від-
носно ІІІ, бачимо, що під час початку послаблення каран-
тину люди почали частіше робити покупки в режимі 
офлайн, що привело до збільшення загальної кількості 
чеків, зменшення середньої суми чеку та кількості чеків 
онлайн. Із запровадженням карантину однією з рекоме-
ндацій було по можливості проводити розрахунок безго-
тівковою формою (табл. 4). 

 
Таблиця  4. Співвідношення типу розрахунку під час карантину 

Тип розрахунку 09.03–15.03 16.03–22.03 01.04–07.04 11.05–17.05 
безготівковий розрахунок 44 % 45 % 47 % 46 % 
готівковий розрахунок 56 % 55 % 53 % 54 % 

 
Джерело: розроблено автором на основі [5]. 

 
Як свідчать дані табл. 4, із впровадженням карантину 

люди почали за покупки більше розраховуватися безго-
тівковою формою і після послаблення карантину тенде-
нція залишилася такою ж, оскільки в деяких людей сфо-
рмувалася нова звичка щодо типу розрахунку за 

покупки. Однак для нас важливо розуміти, чи є збіль-
шення частки безготівкових розрахунків наслідком сліду-
вання людей рекомендаціям, чи це збільшення частки 
пов'язано з іншими факторами (рис. 1).  

 



~62 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка       
 

 
ISSN 1728-3817 

 
 

Рис. 1. Частка розрахунків у безготівковій формі у 2019–2021 рр. 
 
Джерело: розроблено автором на основі [5]. 

 
На рис. 1 продемонстровано стійку тенденцію до збі-

льшення розрахунків у безготівковій формі, однак під час 
першого локдауну спостерігається різке зростання кілько-
сті безготівкових розрахунків. Також ми дослідили 

динаміку кількості чеків, кількості проданого товару та се-
редньої кількості товару в чеку по різних категоріях і виді-
лили 10 груп, у яких відбулися найбільші зміни (табл. 5). 

 
Таблиця  5. Динаміка зміни продажів по групам товару 

 
Динаміка періоду ІІ 
щодо періоду І 

Динаміка періоду ІІІ  
щодо періоду ІІ 

Динаміка періоду ІV 
щодо періоду ІІІ 

Група товарів 
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Бумажна продукція 33 % 33 % 0 % -45 % -47 % -2 % -20 % -26 % -8 % 
Б'юті (особиста гігієна) 28 % 31 % 2 % -22 % -25 % -4 % -26 % -28 % -3 % 
Заморожене м'ясо 69 % 90 % 12 % -20 % -14 % 8 % -23 % -32 % -12 % 
Крупи 18 % 40 % 19 % -48 % -50 % -4 % -68 % -78 % -33 % 
Міні-аптека 8 % 14 % 5 % 70 % 40 % -17 % -10 % 23 % 36 % 
Овочі 17 % 43 % 22 % -2 % -9 % -8 % 4 % -12 % -15 % 
Охолоджене м'ясо 141 % 379 % 98 % -61 % -71 % -26 % 44 % 76 % 22 % 
Побудова хімія 35 % 41 % 5 % -29 % -28 % 1 % -26 % -27 % -1 % 
Риба заморожена 30 % 68 % 29 % -2 % -10 % -8 % -24 % -27 % -5 % 
Яйця 24 % 28 % 4 % -4 % -31 % -29 % -20 % 10 % 39 % 

 
Джерело: розроблено автором на основі [5]. 

 
Аналіз даних табл. 5 демонструє, що в період, коли 

почали закривати всі магазини, окрім продуктових та ап-
тек, кількість чеків, у яких була продукція певної групи 
товарів, та кількість проданого товару збільшилися не-
зважаючи на те, що динаміка загальної кількості чеків у 
цей період була негативна. Це пов'язано з тим, що спо-
живачі збільшили середню кількість товару в 1 чеку. Зо-
крема необхідно зазначити, що в середньому один спо-
живач почав купувати в 2 рази більше охолодженого 
м'яса, майже на 30 % більше замороженої риби та на 
20 % більше овочів та круп. Таким чином, готуючись до 
карантину, люди в першу чергу робили запаси продуктів, 
особливо тих, які можна довго зберігати в умовах кімна-
тної температури або заморозити.  

Аналізуючи динаміку ІІІ періоду відносно ІІ, необхідно 
зазначити, що новина про впровадження більш жорстких 
обмежень не вплинула на людей. Навпаки, кількість про-
даного товару та середньої кількості товару в чеку по-
чали зменшуватися. Позитивну динаміку в кількості про-
даного товару показала лише категорія "мініаптека", до 

якої належать антисептики. Така динаміка пов'язана з 
тим, що почали вирішувати проблему дефіциту антисе-
птичних засобів, а попит залишався незмінним. Також 
розуміння споживачем того, що антисептик можна прид-
бати в будь-якій торговій точці, призвело до того, що по-
чали купувати менше одиниць в одному чеку.  

Досліджуючи динаміку ІV періоду відносно ІІІ, можна 
побачити, що люди починають повертатися до звичного 
ритму життя, загальна кількість чеків збільшилася, а кі-
лькість придбаних товарів в одному чеку зменшилась. 
Позитивну динаміку щодо кількості чеків за категорією, 
кількістю проданого товару та середньою кількістю то-
вару в чеку показала група товарів "охолоджене м'ясо". 
Ця зміна пов'язана з тим, що послаблення карантину 
припало на середину травня: погода покращилася, по-
чався сезон барбекю та пікніків, люди втомилися пос-
тійно сидіти вдома та не зустрічатися із друзями. Також 
позитивна динаміка була в кількості проданого товару та 
в середній кількості товару в чеку в категорії "мініаптека". 
Це пов'язано із тим, що ціна на антисептики знизилася, 
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люди почали частіше виходити з дому, контактувати із 
зовнішнім світом, тому виникла потреба брати із собою 
антисептики в маленьких пляшечках.  

Зважаючи на дані досліджень, необхідно зрозуміти, 
чи вплинув COVID-19 на загальні зміни в споживчому ко-
шику, чи це були тимчасові зміни (табл. 6). Для аналізу 
було досліджено роздрібний товарооборот, який є пря-
мим відображенням витрат домашніх господарств. Для 
наочності було виділено лише ті статті витрат, які за-
знали змін. Таким чином, бачимо, що загалом у 2020 р. 
частка витрат на продовольчі товари вища, ніж у 2019 та 

2021 роках. Ці витрати були вищими за рахунок змен-
шення витрат на непродовольчі товари. Аналізуючи 
статті непродовольчих товарів, було зауважено, що зага-
лом зменшилися витрати на одяг, взуття та телекомуніка-
ційні устаткування, які потрапили в категорію відкладе-
ного попиту через невизначеність в майбутньому та зме-
ншення доходів населення. Також необхідно зазначити, 
що різке збільшення попиту на товари для організації ро-
боти вдома призвело до збільшення загальних витрат у 
2020 р. на комп'ютери, електротовари, меблі тощо.  

 
Таблиця  6. Структура витрат споживачів у 2019–2021 рр., % 

Група товарів Витрати в 2019 р. 
у % до підсумку 

Витрати в 2020 р. 
у % до підсумку 

Витрати у 2021 р. 
у % до підсумку 

2020/ 
2019 

2021/ 
2020 

Продовольчі товари 42,4 44,2 43,1 1,8 -1,1 
Непродовольчі товари 57,6 55,8 56,9 -1,8 1,1 

Одяг 3,2 2,9 3,1 -0,3 0,2 
Взуття 1,0 0,9 1,0 -0,1 0,1 
Комп'ютери, периферійне устаткування,  
програмне забезпечення 1,0 1,1 1,3 0,1 0,2 

Апаратура побутового призначення  
для приймання, записування, відтворювання 
звуку й зображення 

0,9 1,0 0,9 0,1 -0,1 

Телекомунікаційне устаткування 2,0 1,8 2,0 -0,2 0,2 
Меблі 0,7 0,8 0,8 0,1 0,0 
Побутові електротовари 2,8 2,9 2,6 0,1 -0,3 
Медичні та ортопедичні товари 1,7 1,8 1,7 0,1 -0,1 

 
Джерело: розроблено автором на основі [8].  

 
Аналіз структури витрат споживачів у 2019–2021 рр. 

підтверджує думку М. Білі щодо того, що впровадження 
карантину призвело до "колапсу" в економічній та спожи-
вчій поведінці українців, яка пройшла етап адаптації та в 
середині 2021 року стабілізувалася [3, с. 11].  

 
ВИСНОВКИ 
На основі проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що в результаті поширення COVID-19 і впро-
вадження карантинних заходів споживча поведінка та 
кошик трансформувалися. Одними із основних внутріш-
ніх факторів, які вплинули на економічну поведінку спо-
живача, були страх, паніка та невизначеність щодо май-
бутнього. Зовнішніми факторами, які виникли в резуль-
таті поширення вірусу та впровадження локдауну, були 
повна/часткова втрата роботи, переведення на дистан-
ційну роботу, рекомендації залишатися вдома тощо. 
Отже, бачимо, що невелика кількість факторів може сут-
тєво змінити поведінку споживача, яку ніхто не міг перед-
бачити, оскільки магазини в перший тиждень карантину 
не могли задовольнити повною мірою потребу спожива-
чів і вимушені були в прискореному режимі трансформу-
вати свою роботу під нові виклики. Також дослідження 
продемонструвало те, що карантин вплинув на певні 
звички споживачів – більше розрахунків безготівковою 
формою оплати та збільшення частки онлайн-покупок. 
Однак слід зазначити, що ці трансформації були тимча-
сові і значно не вплинули на споживчі звички людей, оскі-
льки після послаблення карантинних заходів люди пос-
тупово повернулися до старих звичок у споживанні.  

Отриманий досвід демонструє, що органи влади по-
винні якомога раніше попереджати про ймовірні широко-
масштабні зміни у звичному житті людей, щоб у суб'єктів 
господарювання був час спрогнозувати майбутні сцена-
рії змін, обрати оптимальний сценарій та вжити заходів 
для запобігання незручностей, які можуть бути викликані 
цими змінами. Зокрема, можна визначити такі напрями 

адаптації державної політики до зміни споживчої поведі-
нки в умовах запровадження обмежувальних заходів 
для покупців під час карантину: 

1) завчасне попередження продавців і виробників 
стратегічних товарів про планові обмеження, щоб в ос-
танніх був час закупити сировину, виготовити та доста-
вити товари на торгові площадки; 

2) надати за необхідності тимчасові дозволи водіям 
із правами категорії B керувати вантажним транспортом; 

3) організувати пропозицію оренди з державних 
вантажних автомобілів для логістичних компаній страте-
гічних товарів; 

4) розробити окремі менш жорсткі обмеження для 
робітників стратегічних сфер. У разі винайдення рішення 
щодо послаблення обмежень для всього населення в 
першу чергу починати знімати обмеження зі стратегічних 
підприємств.  

У свою чергу, підприємства мають постійно стежити за 
інформаційним простором, новинами та настроями спо-
живачів, щоб вчасно задовольняти потреби та слідувати 
трендам. Основними шляхами підвищення ефективності 
політики підприємства в умовах пандемії мають бути: 

1) постійний моніторинг вітчизняних і міжнародних 
новин для того, щоб спрогнозувати подальший розвиток 
подій та підготуватися; 

2) у разі передчуття запровадження обмежувальних 
заходів виробити або придбати в збільшених обсягах товар 
швидкого обертання з довгими термінами придатності; 

3) після попередження державних органів влади про 
запровадження карантинних заходів виготовити або 
придбати стратегічні товари, у тому числі ті, які можуть 
забезпечувати безпечну працю співробітників; 

4) заключити контракти із декількома логістичним 
фірмами, які можуть перевозити одночасно продукцію 
декількох виробників з єдиного або декількох розпо-
дільчих центрів. 
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Споживачам, у свою чергу, незалежно від подаль-
шого розвитку подій необхідно постійно бути відкритими 
для виробників і продавців, щоб підприємства могли 
правильно зрозуміти настрій та переваги індивідів. 

 
ДИСКУСІЯ 
Зазначена проблематика продемонструвала, що не-

обхідно постійно вести дослідження щодо реакції спожи-
вачів на різні явища та інформацію щодо змін теперіш-
нього становища. Також роботи такого характеру є  під-
ґрунтям для аналізу стану середовища після впливу пе-
вного явища, а саме, для вивчення звичок, які залиши-
лися в поведінці, а які зникли одразу або згодом після 
зникнення явища та причини таких трансформацій.  
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TRANSFORMATION OF UKRAINIAN CONSUMER BASKET IN CONDITIONS OF COVID-19 PANDEMIC 
Consumer behavior and the basket of Ukrainians have undergone certain transformations due to the spread of COVID-19 and the introduction of 

quarantine measures. Fear, panic, uncertainty about the future, reduced income, and temporary job losses were the main factors that affected 
consumers. First of all, this was reflected in the dynamics of changes in the structure of economic expenditures in the first half of 2020 compared to 
2019. The introduction of quarantine had the features of increasing online orders, non-cash payments, purchase of long-term storage goods, 
medicines, and goods for the organization of work in a remote format. The increase in spending on these items has created delayed demand from 
consumers. The purchase of clothes, shoes, and travel arrangements have been put on hold. It should be noted that such transformations were 
temporary. After the restrictions were lifted, people returned to their old eating habits. Research has shown that people are sensitive to information. 
This was reflected in the increase in the share of non-cash payments because the mass media recommended avoiding cash payments. This experience 
has shown us the reasons why sellers and manufacturers must constantly monitor information and news and be able to predict further developments. 
Consumers must be open to working with sellers and producers so that sellers and producers can understand the consumers' interests and meet 
their demands. Recommendations were developed for public authorities to improve the adaptation of public policy to changes in consumer behavior 
in the context of the introduction of restrictive measures for buyers in the form of quarantine; for enterprises to increase the effectiveness of enterprise 
policy in a pandemic; for consumers to build relationships with sellers and manufacturers on an ongoing basis. 

Keywords: consumer basket, COVID-19, household expenditures. 
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