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Прес-реліз 
 

Українці намагаються економити на продуктах 
харчування, але не під час свят 

Київ, 20 березня 2015 року  

Як свідчать дані Споживчої панелі домогосподарств GfK Ukraine, 

українці не розучилися святкувати: незважаючи на суттєве зростання 

цін, частування на новорічні та різдвяні свята було не гірше, ніж торік: у 

грудні 2014 року споживання продуктів харчування та напоїв навіть 

дещо перевищило показники 2013 року (на 2%), хоча заплатили за це 

на 21% більше. 

Обсяг споживання в грудні 2014 року збільшився завдяки 

кондитерським виробам, зокрема сезонним, сахаристим та 

борошняним солодощам (торти та різноманітне печиво), вину, каві, 

молочним продуктам та жирам. Водночас українці заощаджували на 

енергетичних напоях, морепродуктах та рибі, міцному алкоголі та 

фруктах (як свіжих так і консервованих) ‒ їх купили в грудні менше.   

Загалом, за результатами 2014 року порівняно до аналогічного 

показнику 2013 року, продажі продуктів харчування та напоїв 

скоротилися на 3% в натуральному вимірі. Проте через зростання цін 

українці витратили на них на 6% більше, ніж торік. 

 

Попереду Великдень. Як скрутна фінансова ситуація вплине на 

приготування до свята, яка частина українців дотримуються посту 

тощо, ‒ про все це ви дізнаєтесь у наших новинах. 
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Про дослідження 

Споживча панель домогосподарств (Consumer Panel Services) GfK 

Ukraine функціонує з січня 1999 року. В дослідженні беруть участь 

майже 4000 домогосподарств (понад 10000 осіб) по всій Україні (без 

АР Крим), які щодня звітують про свої покупки по більше ніж 60 групах 

товарів щоденного споживання.  

За більш детальною інформацією просимо звертатися до Оксани 

Слободянюк (oksana.slobodyanyuk@gfk.com, тел.: (044) 230-0260). 

Про GfK 

GfK є надійним джерелом достовірної інформації про ринки та 

споживачів, що допомагає клієнтам приймати розумні рішення. Понад 

13 тисяч експертів з маркетингових досліджень поєднують власну 

пристрасть до роботи та багаторічний досвід GfK у сфері аналітики. 

Завдяки цьому GfK синергетично поєднує розуміння глобальних ринків 

із знанням про локальні особливості понад 100 країн світу. 

Використовуючи новітні технології та аналітичні методи, GfK 

перетворює великі масиви даних на розумні рішення, допомагаючи 

своїм клієнтам підвищувати конкурентоздатність та покращувати 

досвід і вибір споживачів. 

Для отримання більш детальної інформації просимо відвідати наш 

веб-сайт www.gfk.com або стежити за новинами на Twitter: 

https://twitter.com/GfK_en. 
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