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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/chomu-metalurgiya-zalyshayetsya-vazhlyvoyu

 «Ми останні 20 років постійно розмовляємо про металургію, тому що об'єктивно 
вона лишається важливим фактором нашої економіки. Не будемо говорити, чи це нормально, 
чи не нормально. Швидше всього, ми повинні диверсифікувати економіку. Але на сьогодні 
наша економіка реально залежить від металургії. 
 Наприклад, зараз розмовляють про деяке зростання ВВП у першому кварталі і 
зростання промислового виробництва. Пояснення дуже просте. Причина такого зростання – 
це ріст цін на металопрокат на зовнішніх ринках. Тобто ціни піднялись і це дало у нас 
зростання економіки. Тому об'єктивно металургія, яка б вона не була, але вона залишається 
дуже важливим фрагментом нашої економіки. 
 Металургія сама по собі відноситься до середніх технологічних укладів. І завдяки 
металургії ми перебуваємо в категорії країн, які ще не є категорією країн з низькою укладністю 
економіки. Тому, якщо ми з нашої конструкції економіки заберемо металургію, то ця 
конструкція впаде до країн третього світу.»

ЧОМУ МЕТАЛУРГІЯ 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ 

ВАЖЛИВОЮ

Володимир ВЛАСЮК

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/foto-ta-video/prezydent-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-anatoliy-maksyuta-shchodo-bankivskoyi

 «Подальша ситуація із курсом гривні залежатиме від економічних і спекулятивних 
факторів та від того, як новий Уряд зможе використати сьогоднішню ситуацію і врахувати 
помилки своїх попередників. 
 
 Якщо говорити про довгостроковий прогноз курсу гривні, треба дивитися не тільки 
на валютний ринок, а, насамперед, на фундаментальні зміни в економіці. Економіка дуже 
слабка і практично не продукує експорту, тому девальвація гривці є об’єктивним процесом, 
який відбуватиметься і надалі. 

 На  сьогодні банківським установам нікого  обслуговувати. Банки існують тоді коли 
є клієнти – населення і юридичні особи. Коли відсутня економічна активність  – банківська 
система теж не працює. Тому одночасно з оздоровленням банківської системи слід 
оздоровлюйте реальний сектор та підвищувати доходи громадян.»

ДЕВАЛЬВАЦІЯ ГРИВНІ
В СУЧАСНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Є ОБ'ЄКТИВНИМ 

ПРОЦЕСОМ 
Анатолій МАКСЮТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/vykonavchyy-dyrektor-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-oleg-pendzyn-geopolitychni

  «Уінстон Черчілль говорив: «У Великобританії немає вічних друзів, або вічних 
ворогів, а є вічні інтереси.»

 Так і у Сполучених Штатів Америки  є вічні геополітичні інтереси, які на сьогодні, в 
якійсь частині, співпадають із інтересами України. Зокрема, це стосується євроінтеграційних 
прагнень України, реформування її судової та правоохоронної систем. 

 Свою підтримку нашій країні  США  демонструють наданням різного роду допомоги, 
в першу чергу, фінансової. Нещодавно  між урядами наших країн підписано угоду про 
надання Україні кредитних гарантій на суму 1 млрд. доларів. У бюджеті США передбачено  
500 млн. доларів на підтримку оборонних потреб України.  Ще 200 млн. доларів США 
передбачає виділити Україні на економічні, політичні та енергетичні реформи.»

ГЕОПОЛІТИЧНІ 
ІНТЕРЕСИ США ТА 

УКРАЇНИ НА СЬОГОДНІ 
СПІВПАДАЮТЬ 

Олег ПЕНДЗИН

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/chy-zalyshytsya-metalurgiya-golovnoyu-galuzzyu

   «Українська металургія приречена залишатися одним з флагманів української 
економіки, зокрема української промисловості.

 Тому  що на сьогодні, крім агросектору, який нещодавно  вийшов на перше місце за 
обсягом валютної виручки, в українській економіці немає інших галузей, які в 
середньостроковій перспективі можуть посісти місце металургії.

 У металургії зайнято близько 250 тисяч чоловік, тому вже тільки заради того, щоб 
цю кількість людей працевлаштувати, варто займатися виробництвом сталі. Але, крім того, 
все ж таки торгувати сировиною менш вигідно та менш престижно, ніж продукцією з більш 
високою доданою вартістю, як металопрокат. Минулого року ми виробили 23 мільйони тонн 
сталі, цього року, за підсумками чотирьох місяців, вже маємо 16% зростання в порівнянні з 
попереднім роком.»

ЧИ ЗАЛИШИТЬСЯ 
МЕТАЛУРГІЯ 
ГОЛОВНОЮ 

ГАЛУЗЗЮ

 Сергій БІЛЕНЬКИЙ

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/ekspert-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-igor-shumylo-shchodo-prodazhu-opz-ta-pro

 «Перехід до  середньострокового бюджетного планування не слід сприймати як 
просте автоматичне  оприлюднення показників не на один рік, а на декілька  наступних. 
Насправді такий перехід, насамперед, означає новий якісний підхід до вироблення 
бюджетної політики. І саме бюджетна резолюція є першим кроком  у цьому напрямку. 
 
 У  бюджетній резолюції, яку можна взяти  за взірець,  і яка формується на сьогодні 
у розвинених країнах, перша частина зазвичай містить всю сукупність макроекономічних 
показників, бюджетних показників на макрорівні та основних монетарних орієнтирів.  

 Тобто, має бути системне викладення  макроекономічного прогнозу, податкової та 
бюджетної політики на середньострокову перспективу. 

 У чому ж відмінність української бюджетної резолюції?»

БЮДЖЕТНА РЕЗОЛЮЦІЯ 
ПОВИННА СТАТИ ПЕРШИМ 

КРОКОМ ДО ЯКІСНОГО 
СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО 

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ
Ігор  ШУМИЛО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/demograf-lybanova-ot-postepennogo-povyshenyya-pensyonnogo-vozrasta-effekt-budet-na-dve

 «Повышение пенсионного возраста в Украине не имеет значительного 
экономического и демографического смысла, а социальный эффект однозначно будет 
негативный.
 Повышать пенсионный возраст так, как в Грузии, допустим, повысили или в 
Казахстане, за ночь на пять лет – ну вернется рынок труда, это все, чего мы добьемся. 
Ничего хорошего это не означает для рынка труда. А если сделать так, как мы сделали в тот 
раз, то есть по полгода в год, и так, как делают всегда и везде, в Штатах сейчас по два 
месяца увеличивают в год, то тогда эффекта нет экономического. Он когда-то будет, но 
далеко не сейчас.
 Что касается социального и демографического эффекта, то, социальный 
однозначно будет негативный. Демографический – понимаете, когда речь шла о повышении 
пенсионного возраста женщинам, с 55 до 60, логика была, и абсолютная, в том числе 
подкрепленная демографическими расчетами...»

ОТ ПОСТЕПЕННОГО 
ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА ЭФФЕКТ 

БУДЕТ НА ДВЕ КОПЕЙКИ
Элла ЛИБАНОВА



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ДІТЕЙ 

МІСЦЯМИ У ЗАКЛАДАХ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Детальніше за посиланням:

http://edclub.com.ua/analityka/zabezpechenist-ditey-miscyamy-u-zakladah-doshkilnoyi-osvity

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01062016

 Відповідно до положень Закону України “Про 
дошкільну освіту” держава визнає пріоритетну роль 
дошкільної освіти та створює належні умови для її 
здобуття і сприяє розвиткові та збереженню мережі 
дошкільних навчальних закладів незалежно від 
підпорядкування, типів і форм власності.
 Разом з тим, виходячи з нещодавно 
опублікованих даних Держстату, законодавчо 
задекларовані зобов’язання держави на практиці повною 
мірою не реалізуються.

 Так, кількість закладів дошкільної освіти в Україні 
третій рік поспіль скорочується. А у минулому році 
зафіксована тенденція, коли при зменшенні  кількості 
закладів дошкільної освіти, значно зросла загальна  кількість 
місць в них.

ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ В 
РЕЙТИНГУ КРАЇН СВІТУ ЗА 

ГЛОБАЛЬНИМ ІНДЕКСОМ 
РАБСТВА 2016

http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-globalnym-indeksom-rabstva-2016

 З метою привертання уваги до проблем 
сучасного рабства та впровадження національних програм 
з боротьби з його розповсюдженням, австралійським 
фондом Walk Free Foundation щорічно, починаючи з 2013 
року, публікується рейтинг країн світу за Глобальним 
індексом рабства (Global Slavery Index).

  До сучасних видів рабства дослідники, зокрема, 
відносять: торгівлю людьми, примусову працю, 
використання дитячої праці та примусовий шлюб тощо.  
 Україну дослідники відносять до країн з низьким 
рівнем соціального захисту, що підвищує ризики 
потрапляння громадян у сучасне рабство.
 За оцінками експертів в сучасному рабстві 
знаходиться 210,4 тис. українців. Передусім це стосується 
людей на сході України (як дорослих, так і дітей), які 
примусово залучаються до військових дій або фізичних робіт. 

http://edclub.com.ua/analityka/ocinky-fao-shchodo-popytu-ta-propozyciyi-na-svitovyh-rynkah-prodovolchyh-resursiv-u-sezoni

 У сезоні 2015/2016 років світове виробництво 
олійних культур скоротиться на 2,8%, або на 15,3 млн. 
тонн.
 Відповідно очікується зменшення виробництва 
олій рослинних на 2,2%.
 Одночасно зростатиме споживання та торгівля, 
що призведе до скорочення перехідних залишків: їх рівень 
по відношенню до виробництва скоротиться на 2,3 відсот-
кові пункти (з 18,7% до 16,4%).

 За оцінками Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у сезоні 
2016/2017 років світове виробництво зерна зросте на 0,6% 
до 2542,9 млн. тонн.
 Збільшення відбудеться за рахунок зростання 
виробництва кукурудзи на 2,3%, при одночасному 
скороченні урожаю пшениці на 1,4%.
 У наступному сезоні очікується зменшення 
торгівлі зерном (на1,9%) та зростання його споживання (на 
0,9%). Обсяги кінцевих залишків на кінець сезону дещо 
скоротяться (на 0,3%), однак їх рівень залишатиметься 
досить високим і становитиме близько 25% від загального 
споживання.

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН В 
УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ 

КРАЇНАХ СВІТУ У ТРАВНІ 
2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/indeksy-spozhyvchyh-cin-v-ukrayini-ta-okremyh-krayinah-svitu-u-travni-2016-roku

 У травні 2016 року в Україні відмічалося 
сповільнення темпів інфляції. Індекс споживчих цін у 
травні, за даними статистики, склав 100,1% проти 103,5 % 
квітні (у травні  2015 року інфляція становила 2,2%).

 До інфляції у травні призвело зростання спожив-
чих цін, насамперед у групах: «алкогольні напої та 
тютюнові вироби» – на 3,3%; «транспорт» – на 2,8% (подо-
рожчали паливо та мастила на 5,8% при одночасному 
зниженні тарифів на послуги залізничного пасажирського 
транспорту на 0,9%); «освіта»  – на 0,7%; «охорона 
здоров’я»  – на 0,6%.

З питань співробітництва з ЕДК звертатись за тел. (044) 279-00-45  e-mail: po_edc@ukr.net 
Видання є внутрішнім інформаційним документом Громадської спілки "Економічний дискусійний клуб" та не має статусу ЗМІ. Не для комерційного використання. Точка зору експертів може не співпадати з позицією Клубу.

ОГЛЯД ЦІН НА ЕНЕРГОРЕСУРСИ 
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ В ОКРЕМИХ 

КРАЇНАХ СВІТУ У 2015 РОЦІ

 

 За даними Євростату, у другій половині 2015 року 
у Європейському Союзі  ціни на електроенергію для 
домогосподарств були на 2,4% вищими, ніж роком раніше і 
складали в середньому 0,21 євро за 1 кВт-год. Порівняно з 
2008 роком зростання склало 33%.

ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОГО 
БОРЩУ У ТРАВНІ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/indeks-ukrayinskogo-borshchu-u-travni-2016-roku http://edclub.com.ua/analityka/oglyad-cin-na-energoresursy-dlya-naselennya-v-okremyh-krayinah-svitu-u-2015-roci

 За розрахунками ЕДК, у травні 2016 року вартість 
каструлі українського борщу об’ємом 3,5−4 літра 
становила: з м’ясом – 75,90 гривні, без м’яса −23,89 гривні.

ТЕМА НОМЕРА:       БАЛАНСИ ПОПИТУ 
І ПРОПОЗИЦІЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ 

РЕСУРСІВ СТАНОМ НА 01.06.2016

 Порівняно з квітнем ц. р. борщ з м’ясом 
подорожчав  на 1,4%, борщ без м’яса − на 5,6%. 
Подорожчання відбулося за рахунок зростання вартості 
всіх інгредієнтів борщу, за винятком м’яса. Найбільший 
внесок у подорожчання борщу у травні ц. р. вклали буряки 
столові, картопля та морква, які зросли в ціні  упродовж 
місяця на 10%−20%.  
 З початку поточного року вартість борщу для 
українців підвищилася: з м’ясом – на 2,7%, без м’яса – на 
9,7%.

 Серед держав-членів ЄС найнижчий рівень 
тарифів відмічався у Болгарії – 0,10 євро за 1 кВт-год, 
найвищі тарифи зафіксовані у Данії та Німеччині – 0,30 
євро за 1 кВт-год.

Зерно 
   Згідно з оперативними 
даними митної статистики, у липні −
травні  поточного маркетингового 
сезону Україна вже експортувала 
37,2 млн. тонн зерна та продуктів 
його переробки, що на 13,9% 
більше, ніж у відповідному періоді 
минулого року та є абсолютним 
рекордом для України.

М'ясо
 У січні – травні 2016 
року всіма категоріями господарств 
України вироблено 963 тис. тонн 
м’яса всіх видів, що на 1,6% більше 
порівняно з аналогічним періодом 
минулого року. 
 Зростання виробництва 
відбулося за рахунок нарощування 
обсягів продукції птахівництва на 
6,3%. 

Цукор
 У вересні  –  травні поточ-
ного 2015/2016 маркетингового року 
внутрішнє споживання цукру 
оцінюється у 1 183 тис.тонн.  
 Експорт за вказаний 
період склав 57 тис.тонн, імпорт – 
46 тис. тонн. Експортувався цукор 
переважно  до Казахстану та 
Румунії. Основні імпортні поставки 
здійснювалися з Нідерландів та 
Бразилії.

Молоко
 За січень − травень 2016 
року всіма категоріями господарств 
України вироблено 4 005 тис. тонн 
молока, або на 0,9% менше, ніж у 
відповідному періоді минулого року.
 Обсяги експорту молочної 
продукції за 5 місяців поточного 
року зменшилися на 16% (до 127 
тис. тонн). 

Олії рослинні
 За оцінками експертів,  за 
9 місяців 2015/2016 маркетингового 
року вітчизняними підприємствами 
вироблено 4 022 тис. тонн олій 
рослинних, в тому числі соняшнико-
вої – 3 801 тис. тонн (95%).
 Із загального обсягу 
виробництва на внутрішнє продо-
вольче   споживання    спрямовано
420 тис. тонн.

ОЦІНКИ ФАО ЩОДО ПОПИТУ ТА 
ПРОПОЗИЦІЇ НА СВІТОВИХ 

РИНКАХ ПРОДОВОЛЬЧИХ 
РЕСУРСІВ У СЕЗОНІ 2016/2017 РОКІВ


