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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/diyalnist/stan-ta-perspektyvy-rozvytku-sytuaciyi-na-rynku-naftoproduktiv

 «В умовах залежності українського ринку нафтопродуктів від імпортних поставок 
питання формування цін на бензин та дизпаливо набуває особливої актуальності.
 Саме тому, для чергового зібрання Економічного дискусійного клубу, яке відбулося 
12 липня ц. р., було вибрано тему щодо стану та перспектив розвитку ситуації на ринку 
нафтопродуктів. 
 Україна є аутсайдером у рейтингу доступності палива не лише в європейських 
країнах, але й серед пострадянських держав. Пересічний українець здатен купити на 
«очищену» від податків зарплату всього 154 л бензину А-95 (Євро-4). Це втричі менше, ніж 
білорус, у 4,5 рази менше, ніж поляк, та в 20 разів менше, ніж люксембуржець.
 На думку членів Клубу з метою налагодження цивілізованої ситуації на внутрішніх 
ринках загалом, і зокрема на ринку нафтопродуктів, необхідно скористатися досвідом 
європейських країн та перейти від стихійно-ринкової економіки до соціально-орієнтованої 
ринкової економіки.»

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ СИТУАЦІЇ 

НА РИНКУ 
НАФТОПРОДУКТІВ

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/chlen-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-ella-libanova-koly-stilky-lyudey-otrymuyut-subsydiyi 

 «За висновками науковців Інституту демографії та соціальних досліджень НАН 
України, за умови підвищення тарифів і незмінного рівня доходів, в опалювальний сезон 
2016-2017 років на субсидії претендуватиме понад 70% домогосподарств, на що буде 
потрібно за приблизними оцінками майже 75 мільярдів гривень на квартал.
 Але найбільше нові тарифи вдарять по тих категоріях населення, які не матимуть 
права на субсидії, так званому середньому класу – ці люди в результаті стануть реально 
бідними.
 Ми переносимо тягар з тих, хто є бідними, вразливими, на тих, хто начебто не має 
бути вразливим. Це по них більше всього б’є. Тому що заможних воно не торкнеться. Але в 
мене претензії до програми субсидій в іншому – вони погано стимулюють до економії. Ми 
фактично не стимулюємо ані населення економити, ані постачальників послуг. Коли стільки 
людей отримують субсидії – щось не так.»

КОЛИ СТІЛЬКИ ЛЮДЕЙ 
ОТРИМУЮТЬ СУБСИДІЇ – 

ЩОСЬ НЕ ТАК 

Елла ЛІБАНОВА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/kudy-yty-ukrayini

 «Нам потрібно будувати власну ефективну економічну політику, а не кидати всі 
сили на вівтар вступу до ЄС.
 Поки йшов інтеграційний процес у Європі, світова промислова революція другої 
хвилі поступово перейшла в революцію третьої хвилі, а тепер і четвертої, як нещодавно на 
Давоському економічному форумі оголосив його засновник Клаус Шваб. А третя і четверта 
хвилі промислових революцій характеризуються ще більшою інноваційністю, 
непередбачуваністю і швидкістю процесів перетворень в економіці та політиці. І регулювання 
політичних структур ЄС, яке задовільно працювало в 1970-1990-х роках, перестало 
належним чином працювати на початку цього століття. У деяких європейських країнах стали 
помічати, що їх розвиток сповільнився по відношенню до розвитку деяких інших регіонів 
світу, таких як США і ряд країн Південно-Східної Азії. Оскільки існуюча парадигма 
економічного розвитку перестала відповідати завданням розвитку, то прийшов час міняти 
парадигму цього розвитку, як раніше і передбачав це у своїх працях Томас Кун.»

КУДИ ЙТИ  УКРАЇНІ?

Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/50-vidtinkiv-liberalizmu

   «Світ відмовляється від паразитування на природних багатствах і активно 
впливає на майбутнє  нових поколінь. Лише Україна продовжує марити про аграрний рай  і 
співати осанну чорноземам. Злочинно не використовувати наші природні багатства у вигляді 
родючого ґрунту та сприятливого клімату, але не менш злочинно покладатися і робити на них 
ставку. 
 Забудьте про Рікардо — це непристойний архаїзм у світі успішних країн.  Малайзія  
в джунглях побудувала автомобільну промисловість. Лі Куан Ю, якого  не розуміють, але так 
люблять цитувати наші лібертаріанці, створив економічне диво на порожньому місці, без 
дотримання теорії порівняльних переваг (за Д.Рікардо економічний суб’єкт  Сінгапур 
виявився б у виграші і був найбільш продуктивним, коли б спеціалізувався на розвитку 
мережі закладів для азартних ігор, які існували  на островах повсюдно, а не електроніці, яку  
вирішив виробляти знаючий диктатор).»

50 ВІДТІНКІВ 
ЛІБЕРАЛІЗМУ

Володимир ПАНЧЕНКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/volodymyr-klymenko-za-desyat-rokiv-ukrayina-zmozhe-vyroblyaty-120-mln-tonn-zernovyh

 «Я пам'ятаю, коли років зо 15 тому ми проводили перший Зерновий конгрес у 
Єгипті, то учасники просто в коридорах підписували свої перші пробні контракти на поставку 
зерна до Єгипту — хто на п'ять, хто на десять тисяч тонн. З того часу мета наших конгресів 
незмінна — звести разом на одному майданчику вітчизняних експортерів із регіональними 
споживачами. Це робота на імідж України, бо колись ми взагалі не поставляли зерно на 
експорт, а нині географія поставок налічує більше 100 країн. Досягнуто це багато в чому і 
завдяки наполегливій роботі таких зернових конгресів. Їхня мета — постійно нагадувати 
споживачам у різних куточках світу про можливості українських аграріїв, відкривати нові 
ринки збуту.
 Адже світовий ринок зернових високо конкурентний, і завоювати там свою нішу 
дуже непросто. Приміром, французи для того, щоби почати експорт свого зерна до того-таки 
Єгипту, разів зо п'ять поспіль проводили там виставки хліба, доводячи, що з французької 
пшениці можна пекти якісний хліб.»

ЗА ДЕСЯТЬ РОКІВ УКРАЇНА 
ЗМОЖЕ ВИРОБЛЯТИ 

120 МЛН. ТОНН ЗЕРНОВИХ

Володимир КЛИМЕНКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/prezydent-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-anatoliy-maksyuta-v-efiri-newsone-11072016

 «Однією із поточних проблем для України є пошук нових ринків збуту своїх товарів 
та послуг.
 Рішення про початок переговорів між Україною та Канадою щодо зони вільної 
торгівлі було прийняте ще  у 2009-2010 роках , і лише у липні цього року сторони  підписали 
відповідну Угоду.
 Зазначена Угода важлива з точки зору її потенціалу. На особливі зиски від її 
реалізації у найближчий час не варто розраховувати. 
 Слід зазначити, що на сьогодні зовнішньоекономічне сальдо у торгівлі між нашими 
країнами є негативним для України: ми  імпортуємо з Канади вдвічі більше продукції у 
вартісному виразі, ніж експортуємо.  
 Перспективним товаром для поставки на ринок Канади могла б бути, в першу 
чергу, аграрна продукція. Однак відповідно до Угоди, на цьому ринку діятиме система 
квотування.»

ЩОДО ЗИСКІВ ВІД 
ПІДПИСАННЯ УГОДИ 
ПРО ЗВТ З КАНАДОЮ 

Анатолій МАКСЮТА



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ
РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ УКРАЇНИ

ЗА ІНДЕКСОМ МЕРЕЖЕВОЇ 
ГОТОВНОСТІ 2016

Детальніше за посиланням:

http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-ukrayiny-za-indeksom-merezhevoyi-gotovnosti-2016

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01072016

 Економічний дискусійний клуб продовжує 
досліджувати досягнення України за світовими 
рейтинговими оцінками.
 Згідно з нещодавно опублікованим Всесвітнім 
економічним форумом (World Economic Forum) 
Глобальним звітом про розвиток інформаційних 
технологій-2016 (The Global Information Technology Report), 
Україна за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій цього року посіла 64 рейтингову позицію серед 
139 країн світу, покращивши за рік результати на 7 пунктів.

 В основі рейтингової оцінки застосовано Індекс 
мережевої готовності (Networked Readiness Index 2016), 
який визначає рівень розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у країнах 
світу.

ПІДТРИМКА АГРАРНОГО 
ВИРОБНИЦТВА У КРАЇНАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

http://edclub.com.ua/analityka/pidtrymka-agrarnogo-vyrobnyctva-u-krayinah-yevropeyskogo-soyuzu

 В останні роки у Європейському Союзі витрати на 
підтримку сільського господарства за рахунок 
Європейського аграрного фонду гарантування (далі − 
ЄАФГ) знаходилися у межах 42−45 млрд. євро на рік.
 Тобто, на підтримку аграрного сектора 
спрямовується приблизно 30% від загального бюджету 
Євросоюзу.
 Що стосується напрямів підтримки, то 94% 
обсягів фінансування ЄАФГ спрямовується на пряму 
допомогу (41,6 млрд. євро у 2014 році). 

  Слід зазначити, що до 2005 року прямі виплати 
були по’вязані із виробництвом продукції та надавалися на 
гектар посівів, голову худоби тощо.  У 2014 році на такий 
вид прямої підтримки було спрямовано  лише 2,7 млрд. 
євро (6,1%).

http://edclub.com.ua/analityka/pryvatni-groshovi-perekazy-v-ukrayinu-v-i-kvartali-2016-roku

 Разом з тим, надходження з Росії у звітному 
кварталі порівняно з даними І кварталу 2015 року зменши-
лися на 10,9%, а порівняно з даними І кварталу 2014 року – 
скоротилися на 57%.

 Згідно з даними НБУ, у І кварталі 2016 року із-за 
кордону в Україну надійшло приватних грошових переказів 
на 59 млн. дол. США або на 5% більше, ніж у І кварталі 
2015 року. Загальний обсяг надходжень становив 1 198 
млн. дол. США.
 Співвідношення обсягів грошових переказів і ВВП 
збільшилося до 6,8% проти 6,4% у І кварталі 2015 року.
 Надходження 70% усіх грошових переказів в 
Україну було забезпечено з 9 країн світу, лідером яких 
продовжує залишатися Росія (20,7% від загального обсягу 
переказів).

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇОГЛЯД СПОЖИВЧИХ ЦІН НА 
ЛІКИ У НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ 

УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ДЕКАДІ 
ЛИПНЯ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/oglyad-spozhyvchyh-cin-na-liky-u-naybilshyh-mistah-ukrayiny-u-pershiy-dekadi-lypnya-2016

 За даними моніторингу Економічного 
дискусійного клубу у першій декаді липня ц. р. загальна 
вартість «кошику ліків» у п’яти найбільших містах України 
становила: від 1021,58 грн. у Дніпрі до 1099,28 гривні у 
Києві.

 Споживчі ціни на окремі найменування лікарських 
засобів у розрізі міст характеризувалися різнонаправлени-
ми тенденціями. Винятком стали: амоксил, ціни на який у 
всіх містах упродовж місяця зросли від 0,0% до 1,8%; 
корвалмент – ріст на 1,0%−4,2%; левоміцетин – зростання 
на 2,3%−70,3%. Натомість ціни на ібупром та фастум гель 
продемонстрували одностайне зниження.

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.

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН В 
УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ 

СВІТУ У ЧЕРВНІ 2016 РОКУ

 

 У червні 2016 року в Україні зафіксовано дефля-
цію на рівні 0,2 (у червні 2015 року інфляція становила 
0,4%).

ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОГО 
БОРЩУ У ЧЕРВНІ 2016 РОКУ

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

 За розрахунками ЕДК, у червні 2016 року вартість 
каструлі українського борщу об’ємом 3,5−4 літра 
становила: з м’ясом – 75,39 гривні, без м’яса (пісний) − 
23,71 гривні.

ТЕМА НОМЕРА:       БАЛАНСИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ 

СТАНОМ НА 01.07.2016

 Таким чином, порівняно з травнем ц. р. борщ як з 
м’ясом, так і пісний подешевшав на 0,7%. Зменшення 
вартості відбулося за рахунок зниження цін на: яловичину 
(на 0,6%), моркву (на 6,3%) та капусту (в 2,6 рази).
 З початку поточного року вартість борщу для 
українців підвищилася: з м’ясом – на 2,0%, без м’яса – на 
8,9%.
 Примітно, що у червні цього року вартість 
приготування борщу є меншою порівняно з червнем 2015 
року, а саме: з м’ясом – на 4,6%, пісного – на 17,4%. 

 Дефляція у червні відбулася, насамперед, 
внаслідок зниження споживчих цін у групі, частка якої у 
ваговій структурі індексу є найвищою (понад 50%), а саме у 
групі «продукти харчування та безалкогольні напої» – на 
0,6%. Найбільше у цій групі подешевшали овочі – на 9,2%.  
 Також знизилася ціни на цукор та молочні 
продукти.

М'ясо
 У січні – 
червні 2016 року всіма 
категоріями господарств 
України вироблено 1125 
тис. тонн м’яса всіх видів, 
що на 1,1% більше 
порівняно з аналогічним 
періодом минулого року.

Цукор
 За 10 місяців 
поточного 2015/2016 
маркетингового року 
внутрішнє споживання 
цукру оцінюється у 1 387 
тис. тонн. Експорт за 
вказаний період склав 73 
тис. тонн,  імпорт – 47 тис. 
тонн. Експортувався 
цукор переважно  до 
Казахстану та Румунії. 

Риба та 
рибопродукти

 У І півріччі 2016 
року зберігалася тенден-
ція попередніх двох років 
до скорочення вилову 
риби у внутрішніх водой-
мах. Внутрішній вилов 
риби порівняно з 
минулорічними даними 
скоротився на 13,6%.

Яйця та 
яйцепродукти

 У січні – червні 
2016 року всіма категорія-
ми господарств України 
вироблено  7 903 млн. 
штук яєць від птиці всіх 
видів, що на 13,8% 
менше порівняно з анало-
гічним періодом минулого 
року.             

Молоко
 У І півріччі 2016 
року всіма категоріями 
господарств України 
вироблено 5 107 тис. 
тонн молока, що на 1,3% 
менше, ніж у 
відповідному періоді 
минулого року.

Олії рослинні
 За оцінками 
експертів, за 10 місяців 
2015/2016 маркетингово-
го року вітчизняними 
п і д п р и є м с т в а м и 
вироблено 4 384 тис. 
тонн олій рослинних, в 
тому числі соняшникової 

– 4 148 тис. тонн (95%).

ПРИВАТНІ ГРОШОВІ
ПЕРЕКАЗИ В УКРАЇНУ

В І КВАРТАЛІ 2016 РОКУ

 

 

Зерно 
   У минулому 
2015/2016 маркетингово-
му році, який завершився 
30 червня, Україна 
поставила на зовнішні 
ринки рекордний обсяг 
зерна та продуктів його 
переробки – 39,6 млн. 
тонн, що на 12% вище, ніж 
у попередньому сезоні та 
становить 10% від усього 
світового експорту. 


