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ДУМКА ЕКСПЕРТА

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ

до проекту Державного бюджету України на 2017 рік

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/uroky-kytayu-dlya-ukrayiny

 «Починаючи з 1990-х років, зростання китайської економіки було вже похідним від 
промислової політики влади КНР і діяльності міжнародних виробничих філій західних 
компаній….
 Які висновки варто зробити з цього Україні? Оскільки у нас історично було відсутнє 
таке ставлення до підприємництва, як в Китаї, нам все ж необхідно зосередитися у своїх 
мікроекономічних реформах на промисловій пропаганді в середовищі населення, щоб 
формувати новий трудовий етос молоді, який повинен вже в середньостроковій перспективі 
змінити стандарти поведінки в промисловості, як це було зроблено під час економічних 
перетворень на Заході і, починаючи з 1990-х років, у Китаї - якщо вже ми вибрали теорію 
Вашингтонського консенсусу в економічній політиці чи в цілому схиляємося до неї (таке 
припущення можна зробити, якщо проаналізувати заяви керівників нашої держави).»

УРОКИ КИТАЮ ДЛЯ 
УКРАЇНИ 

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/zhyttya-bez-rosiyskoyi-solyary-yak-zminylysya-ciny-na-palyvo-komentar-sergiya-sapyegina

 «Нещодавно Росія вчергове обмежила поставки дизпалива в Україну. Оскільки 
російське паливо на 2-3% дешевше вітчизняного та імпортних аналогів, ринок на цей крок 
відреагував підвищенням цін у середньому на 5-8% в оптовій торгівлі та в середньому по 
країні – близько 10 копійок на літрі в роздрібі. 
 Якщо врахувати обсяги імпорту дизпалива в Україну та власного виробництва за 
підсумками 2015 р., то частка російських поставок досягає 16% і більше. Якщо ж говорити 
про щомісячні поставки, то тут взагалі можна говорити про третину обсягів споживання.»
 

ЖИТТЯ БЕЗ 
РОСІЙСЬКОЇ СОЛЯРИ: 
ЯК ЗМІНИЛИСЯ ЦІНИ 

НА ПАЛИВО 

Сергій САПЄГІН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/shcho-vplyvaye-na-zrostannya-vvp-komentar-eksperta 

 «Оскільки українська економіка є на 80% сировинною, то зростання ВВП пов'язано, 
перш за все, з пожвавленням цін на сировинну продукцію. Спад цін на металопродукцію 
відбувався весь 2015 рік. І потім, фактично за один квартал, ціни повернулися і дали 
можливість нашим експортерам заробити, відповідно, вплинути на економіку. Це один з 
ключових показників. Він також пов'язаний з відновленням активності у Китаї. 
  Друга причина. Ми не маємо великого зростання цін на зернові, але тим не менше, 
падіння також  є не таким значним.»

ЩО ВПЛИВАЄ НА 
ЗРОСТАННЯ ВВП

Володимир ПАНЧЕНКО

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/foto-ta-video/spozhyvchyy-koshyk-u-nas-pidganyayut-do-mozhlyvostey-byudzhetu-i-prozhytkovogo

  «Показники прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати є одними із 
найголовніших видів соціальних гарантій, які діють у світі.
 У нашій державі питання формування та встановлення прожиткового мінімуму 
урегульовані законодавством, відповідно до якого асортимент споживчого кошику, який 
власне є фундаментом для обрахунку прожиткового мінімуму, повинен переглядатися раз на 
5 років.»

СПОЖИВЧИЙ КОШИК У
НАС ПІДГАНЯЮТЬ ДО 

МОЖЛИВОСТЕЙ БЮДЖЕТУ
І ПРОЖИТКОВОГО

МІНІМУМУ, А НЕ НАВПАКИ
Олег ПЕНДЗИН

Докладніше:
hhttp://edclub.com.ua/my-u-zmi/metallurgy-otkazyvayutsya-ynvestyrovat-v-korrupcyyu-y-neeffektyvnost-uz-glava

 «Скрытые резервы дополнительного источника дохода для УЗ лежат в плоскости 
борьбы с коррупцией. Еще недавно говорилось, что на коррупционных схемах 
«Укрзализныця» теряет до 20 млрд. гривен. 
 Металлурги отказываются инвестировать в коррупцию и неэффективность УЗ, 
наличие которых признают сами руководители железной дороги. Кроме того, мы 
отказываемся компенсировать простои, сказывающиеся на доходности УЗ, в том числе 
ввиду неумения организовать перевозочный процесс: срываются планы поставок из-за 
несвоевременной доставки дизтоплива. А само топливо как закупалось, так и закупается 
неэффективно, по завышенным ценам.»

МЕТАЛЛУРГИ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ 

ИНВЕСТИРОВАТЬ В 
КОРРУПЦИЮ И 

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ УЗ 
Александр КАЛЕНКОВ

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/my-u-zmi/dyrektor-gosudarstvennogo-predpryyatyya-ukrpromvneshekspertyza-vladymyr-vlasyuk-osnovnoy

Докладніше:
http://edclub.com.ua/diyalnist/rekomendaciyi-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-do-proektu-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayiny

 «Нам нужна реструктуризация экономики. То есть доля металлургии должна 
сокращаться, но не за счет сокращения горно-металлургического комплекса, а за счет того, 
что должно появиться много предприятий в других секторах экономики: перерабатывающие 
сельскохозяйственные предприятия, машиностроительные предприятия, 
деревообрабатывающие предприятия. Сырье должно перерабатываться, количество таких 
предприятий должно увеличиваться и увеличивать объем экономики.
 К примеру, 1 тонна руды дает приблизительно 25 долларов добавочной стоимости 
при цене в 45 долларов. Если эту руду переработать и сделать из нее стальной лист – то в 
листе она уже дает 60 долларов добавочной стоимости. Но если сделать с этого листа, 
например, полувагон то это уже даст 210 долларов добавочной стоимости. Таким образом, 
руда, которая перерабатывается у нас на внутреннем рынке, превращается в добавочную 
стоимость, увеличение объемов экономики, рабочие места и так далее.»

 Члени Економічного дискусійного клубу на своєму черговому зібранні 
проаналізували, внесений Урядом та розміщений на сайті Верховної Ради України, проект 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (далі –  проект Бюджету).  
 За результатами засідання відзначено, що Уряд уперше за останні роки вчасно 
подав проект Державного бюджету України на розгляд Верховної Ради України, що дає 
можливість ретельно обговорити його та  якісно доопрацювати. 

 З метою доопрацювання членами Клубу були сформовані наступні зауваження і 
рекомендації.
 1. У запропонованому  проекті  Бюджету відсутні стимулюючі механізми розвитку 
економіки та існує ряд ризиків, що може не дозволити досягти прогнозованих 
макроекономічних показників і відповідно реальних надходжень до бюджету.

ОСНОВНОЙ ФАКТОР, 
С КОТОРЫМ МЫ

ДОЛЖНЫ СВЯЗЫВАТЬ 
СТАБИЛИЗАЦИЮ РАБОТЫ 

МЕТАЛЛУРГИИ – РАБОТА НА
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Владимир ВЛАСЮКБогдан ДАНИЛИШИН



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ
СУБСИДІЇ НА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

У СІЧНІ-СЕРПНІ 2016 РОКУ

Детальніше за посиланням:

http://edclub.com.ua/analityka/subsydiyi-na-zhytlovo-komunalni-poslugy-u-sichni-serpni-2016-roku

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01092016

 За даними Держстату, за серпень ц. р. за 
субсидією для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулися 398,4 тис. сімей. 
Загалом, за 8 місяців 2016 року таких звернень надійшло 
від 4 058,0 тис. домогосподарств, що на 35,9% більше, ніж 
за 8 місяців 2015 року. 

 Загальна сума призначених субсидій у 
січні-серпні 2016 року становила 2 648,3 млн. грн., що на 2 
022,5 млн. грн. або в 4,2 рази більше, ніж у січні-серпні 
2015 року. 
 У цілому по країні 5 191 тис. сімей отримують 
субсидію для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг. У регіональному розрізі 
кожна друга сім’я отримує субсидію у Сумській та 
Тернопільській областях.

ЗОВНІШНІЙ БОРГ
УКРАЇНИ У І ПІВРІЧЧІ

2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/zovnishniy-borg-ukrayiny-u-i-pivrichchi-2016-roku

 В Україні продовжується розпочата на початку 
року тенденція до скорочення обсягу валового зовнішнього 
боргу. За даними НБУ, протягом І півріччя 2016 року він 
скоротився на 3 763 млн. дол. США, або на 3%.
 Станом на 01.07.2016 року валовий зовнішній 
борг України становив 114 966 млн. дол. США. переважна 
частка якого (74,6%) номінована у долари США.

  Скорочення зовнішньої заборгованості відбулося 
за рахунок зменшення зобов’язань як державного, так і 
приватного секторів. Так, борг державного сектору з 
початку року скоротився на 591 млн. дол. США або на 
1,4%, приватного – на 3 172 млн. дол. США. або на 4,2%.
 Водночас, з початку року на 1 387 млн. дол. США 
або на 11,5% зросла прострочена заборгованість 
реального сектору, яка станом на 01.07.2016 року склала 
13 429 млн. дол. США.

http://edclub.com.ua/analityka/pensiynyy-vik-chogo-ochikuvaty

 У переважній більшості досліджуваних нами 
країн пенсійний вік для чоловіків становить 65 років. Водно-
час у Словенії він є найнижчим серед країн ЄС та складає 
58 років. Натомість у Португалії, Ірландії та США пенсійний 
вік для чоловіків встановлений на рівні 66 років. Для того, 
щоб отримувати пенсію найбільше слід працювати 
чоловікам у Греції та Ізраїлі – до 67 років.
 Напевне дотримуючись принципів гендерної 
рівності, у більшості країн пенсійний вік для жінок встанов-
лено на однаковому рівні із сильною половиною людства.

 Економічний дискусійний клуб вирішив 
ознайомити відвідувачів сайту з рівнем пенсійного віку у 
окремих країнах світу. Для аналізу були вибрані 28 країн, 
які представляють різні континенти, відрізняються за 
рівнем розвитку економіки та підходами до формування 
пенсійної системи. 

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ОГЛЯД СПОЖИВЧИХ ЦІН НА 

ЛІКИ У НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ 
УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ДЕКАДІ 

ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ

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

 За даними моніторингу Економічного 
дискусійного клубу, у першій декаді вересня ц. р. загальна 
вартість «кошику ліків» у п’яти найбільших містах України 
становила: від 1038 грн. у Дніпрі до 1092 гривень у Одесі.

 Упродовж місяця вартість «кошику ліків» знизила-
ся лише у Києві.
 У межах «кошиків» споживчі ціни упродовж 
місяця мали різнонаправлені тенденції. Винятком стали 
пігулки левоміцетину, які у всіх містах суттєво подорожча-
ли −  від 11,1% у  Києві до 49,2% у Львові, що є найвищим 
показником зростання цін у вересневому ціновому моніто-
рингу.

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
СЕРПНІ 2016 РОКУ

 

 У  серпні 2016 року, як і у попередні 2 літні місяці, 
в Україні зафіксовано дефляцію на рівні 0,3% (у серпні 
2015 року індекс споживчих цін становив 99,2%).

ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОГО
БОРЩУ У СЕРПНІ

2016 РОКУ

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

 За розрахунками ЕДК, у серпні 2016 року вартість 
каструлі українського борщу об’ємом 3,5−4 літра 
становила: з м’ясом – 66,36 гривні, без м’яса (пісний) − 
14,52 гривні.

ТЕМА НОМЕРА:       БАЛАНСИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ

СТАНОМ НА 01.09.2016

 Таким чином, третій місяць поспіль індекс борщу 
є негативним. Порівняно з липнем ц. р. борщ подешевшав: 
з м’ясом – на 3,6%, пісний − на 13,2%. Зменшення вартості 
відбулося за рахунок сезонного падіння цін на овочі 
борщового набору, яке знаходилося у межах 16%− 37%.
 З початку поточного року вартість борщу для 
українців також знизилася: з м’ясом – на 10,3%, без м’яса – 
на 33,3%.

 Дефляція у останньому місяці літа відбулася, 
насамперед, внаслідок зниження споживчих цін у групі, 
частка якої у ваговій структури індексу є найвищою (понад 
50%), а саме у групі «продукти харчування та 
безалкогольні напої» – на 1,0%. Найбільше тут, за рахунок 
сезонного фактору, подешевшали овочі – на 10,6% та 
фрукти – на 5,1%. Менш помітно знизилися ціни на цукор, 
рибу та хлібопродукти.

ПЕНСІЙНИЙ ВІК. 
ЧОГО ОЧІКУВАТИ?

Зерно 
   За поточними оцінками 
експертів, валовий збір зерна у сезоні 
2016/2017 років очікується на рівні до 
63,5 млн. тонн, в тому числі пшениці – 
26,0 млн. тонн, ячменю – 9,6 млн. 
тонн, кукурудзи – 9,6 млн. тонн. 
 Попит внутрішнього ринку 
у зерні становитиме у 24,5 млн. 
тонн, із нього на продовольчі 
потреби спрямовуватиметься 6,0 
млн. тонн.

М'ясо
 У січні – серпні 2016 
року всіма категоріями господарств 
України вироблено 1 451 тис. тонн 
м’яса всіх видів, що на 1,2% більше 
порівняно з аналогічним періодом 
минулого року. Зростання виробни-
цтва відбулося за рахунок нарощу-
вання обсягів продукції птахівни-
цтва на 4,1% та скотарства – на 
1,3%. Водночас виробництво свини-
ни скоротилося на 2,9%.  

Цукор
 У  2015/2016 маркетинго-
вому періоді загальна пропозиція 
цукру на ринку була сформована, в 
основному, за рахунок українського 
виробництва та становила 1 980 
тис. тонн.
 Основний обсяг виробле-
ного цукру (1 635 тис. тонн) у 
минулому сезоні споживався на 
внутрішньому ринку. 

Молоко
 За 8 місяців 2016 року 
всіма категоріями господарств 
України вироблено 7 223 тис. тонн 
молока, що на 2,0% менше, ніж у 
відповідному періоді минулого року.
 Довідково: за даними 
статистики, станом на 01.09.2016 
порівняно з відповідною датою 
минулого року поголів’я корів 
скоротилося на 3,6%.

Олії рослинні
 За оцінками експертів, у 
2015/2016 маркетинговому році, 
який щойно завершився, вітчизня-
ними підприємствами вироблено 
5,2 млн. тонн олій рослинних (на 
15,6% більше, ніж у попередньому 
маркетинговому сезоні), в тому 
числі соняшникової – майже 5,0 
млн. тонн. 


