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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/byudzhet-2017-efekt-skryni-dtua

  «…Проект бюджету на наступний рік сформований у рамках старої 
споживацько-сировинної моделі розвитку економіки. Вірніше, це навіть модель не розвитку, 
а занепаду. Рушійними силами цієї моделі є експорт сировини (або товарів первинної 
переробки), повільне "підтягування" доходів громадян до прожиткового мінімуму, а також 
їхнє масове субсидування та дотування. Результатом цієї моделі стає періодичне 
виникнення критичних дисбалансів і дефіцитів (платіжного, фіскального, енергетичного та 
низки інших).   
 Для покриття цих дисбалансів країна вдається до міжнародної та іноземної 
допомоги, що ставить її в економічну, а згодом — і в політичну залежність від кредиторів 
(більш детально це описано в статті "Прагматизм економіки або економіка прагматизму", а 
також у дослідженні "Політика економічного прагматизму"). Проблема навіть не в самій 
моделі (ми досить умовно називаємо ситуацію, що сформувалася, моделлю), а в тому, що її 
потенціал, що базується на переділі та експлуатації радянської спадщини, уже вичерпався, і 
це заводить країну в економічний глухий кут і прирікає на вічне відставання від європейських 
і світових конкурентів….»

БЮДЖЕТ-2017: 
ЕФЕКТ "СКРИНІ"

УКРАЇНА: ГЛИБИНА 
НЕРІВНОСТІ

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/vlasnyy-shlyah-transformaciyi

 «Досвід новітньої історії України засвідчив, що в країни немає навиків реалізації 
масштабних проектів перетворень. Як і спадковості продовження того кращого, що було 
напрацьоване раніше. Яскравий приклад — реформа економіки.
 Одного разу я запитав свого товариша з Польщі, що потрібно для реформ. Він 
сказав: зовсім небагато — ясне мислення і, звісно, воля до змін. Заважає цьому плутанина в 
думках та інфантильність. Крім того, потрібен певний стереотип поведінки, який нам підкаже 
досвід людства. Так, класичний міф, що оповідає історію Орфея, радить не озиратися назад, 
коли виходиш із небезпечних і непривітних місць (читай — скрутного становища). Тому 
поведінка має бути простою — не марнуй час і прямуй до виходу, інакше втратиш головне…
Отож, міняючи економіку з планової на ринкову, Україна постійно озиралася на минуле. Тому 
планову економіку зруйнувати вдалося, а побудувати повноцінну ринкову — ні.» 

ВЛАСНИЙ ШЛЯХ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ

Володимир  ВЛАСЮК

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/my-u-zmi/yz-kytaya-v-ukraynu-novyy-shelkovyy-put-kommentaryy-ruslana-osypenko-unian

 «Уровень инвестиционной привлекательности Украины для КНР будет 
увеличиваться по мере решения в стране вопросов обеспечения надежной защиты 
китайских инвестиций, имущества и жизни китайских инвесторов. Пока это происходит не в 
полной мере в силу объективных и субъективных обстоятельств. Бесспорно, важным 
остается урегулирования ситуации на востоке Украины.
 Фактором привлекательности Украины для Китая является ее аграрный 
потенциал. Только в 2015 году поставки украинского продовольствия в Китай выросли в 6 
раз, а Украина опередила США и стала крупнейшим поставщиком кукурузы в Поднебесную.
 Однако, окно возможностей для нашей страны будет постепенно закрываться. 
Сельхозпродукция из Украины еще некоторое время будет востребована на рынке КНР, но 
страна работает над программой обеспечения продовольственной безопасности...»

ИЗ КИТАЯ В УКРАИНУ: 
НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ 

ПУТЬ

Руслан ОСИПЕНКО

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/my-u-zmi/moratoriy-na-zemlyu-chym-zagrozhuye-ukrayini-zaborona-na-kupivlyu-i-prodazh-zemli

 «Ринок землі має бути прозорим, справедливим, конкурентним, ефективним і 
унеможливлювати тіньові оборудки – на сьогодні ці передумови не забезпечені, а належне 
правове поле відсутнє. Найбільші ризики може містити сам Закон про обіг земель. Не 
зрозуміло, чи будуть обмеження на максимальну кількість земельних ресурсів, які можуть 
бути зосереджені в одних руках, чи дозволено буде іноземцям купувати землі, хто буде 
перевіряти прозорість угод на купівлю землі тощо. Все це може створити передумови для 
зосередження великого обсягу земель в одних руках, і не обов’язковою українських, ми 
будемо українцями на чужій землі. 
 Крім того, не варто відкривати ринок на низьких позиціях: девальвація гривні 
ставить у неконкурентне становище українського фермера проти великого бізнесу і 
іноземців.»

МОРАТОРІЙ НА ЗЕМЛЮ: 
ЧИМ ЗАГРОЖУЄ УКРАЇНІ 

ЗАБОРОНА НА КУПІВЛЮ І 
ПРОДАЖ ЗЕМЛІ 

СІЛЬГОСППРИЗНАЧЕННЯ
Олег ПЕНДЗИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/chomu-ukrayina-nekonkurentospromozhna

  «Аж ніяк не всі наші проблеми можна списати на воєнні дії на сході країни. У 
світовому рейтингу глобальної конкурентоспроможності, що складається Всесвітнім 
економічним форумом (WEF), наша країна за рік опустилася з 79 місця (серед 140 держав) 
на 85 позицію (серед 138 держав). До речі, склад п'ятірки лідерів цього рейтингу за рік не 
змінився – Швейцарія, Сінгапур, США, Нідерланди та Німеччина.
 Глобальний індекс конкурентоспроможності інтегрує макроекономічні та 
мікро-бізнес-аспекти конкурентоспроможності країн світу в єдиний індекс. Він складається з 
більш ніж 110 складових, з яких дві третини надходять з опитування керівників компаній, а 
одна третина надходить із загальнодоступних джерел, таких як ООН.
 По суті індекс конкурентоспроможності оцінює здатність країн забезпечити високий 
рівень добробуту своїх громадян. Що в першу чергу залежить від того, наскільки ефективно 
країна використовує ресурси, якими володіє...»

ЧОМУ УКРАЇНА НЕКОНКУ-
РЕНТОСПРОМОЖНА

Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/ukrayina-glybyna-nerivnosti

  «Наука визнає нерівність головною проблемою сучасності.  Вона є чи не головним 
чинником суспільної нестабільності: що вищою і різноманітнішою є нерівність, то вищі ризики 
соціальної напруги та соціального конфлікту.
 Ступінь нерівності та її суспільне сприйняття значною мірою віддзеркалює 
цивілізаційні орієнтації населення.
 Виокремлюється нерівність економічна, соціальна, політична і етнокультурна.  
 Первинним видом найчастіше є економічна нерівність, найбільш очевидним 
проявом якої є нерівність за доходами. Вона зазвичай спричиняє нерівність у доступі до 
основних соціальних благ, ресурсів, до реалізації основних прав. Але і сама нерівність за 
доходами є наслідком інших видів і проявів нерівності. Відсутність можливості здобути якісну 
освіту прирікає дітей з бідних родин на нижчі шанси знайти прийнятну роботу і, зрештою, 
прирікає на бідування у вже дорослому житті. Бо навіть в Україні (де значна частина 
населення з вищою освітою працює не за спеціальністю або на робочих місцях, що не 
потребують високої кваліфікації) від 1999 року спостерігається сталий прямий зв'язок між 
рівнем освіти і рівнем доходів...»

Елла ЛІБАНОВААнатолій МАКСЮТА



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ
ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ В РЕЙТИНГУ 

КРАЇН СВІТУ ЗА ІНДЕКСОМ 
ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТО-
СПРОМОЖНОСТІ 2016-2017

Детальніше за посиланням: http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01102016

 Україна продовжує втрачати позиції у 
глобальному рейтингу країн світу за показником 
економічної конкурентоспроможності.
 Так, за опублікованим Всесвітнім економічним 
форумом Індексом глобальної конкурентоспроможності 
2016-2017 (The Global Competitiveness Index), Україна 
посіла 85-е місце серед 138 країн світу, втративши за рік 
шість позицій (у попередньому рейтингу займала 79-у 
позицію).

 Згідно з даними дослідження, Україна погіршила 
свої позиції у 7 з 12 основних показників. Найбільше нами 
втрачено (мінус 17 пунктів) за складовою «Ефективність 
ринку праці», по 9 пунктів втрачено за показниками, що 
характеризують розвиток фінансового ринку країни та 
охорону здоров’я і початкову освіту. 

ПРОМИСЛОВЕ 
ВИРОБНИЦТВО У 

СІЧНІ-ВЕРЕСНІ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/promyslove-vyrobnyctvo-u-sichni-veresni-2016-roku

 У вересні 2016 року порівняно з вереснем 2015 
року промислове виробництво зросло на 2,0%. За 9 місяців 
2016 року індекс промислової продукції залишився на рівні 
показника січня-серпня ц. р. – 102,0%.
 За звітний місяць зафіксовано зростання у 
переробній промисловості (+4,6%) та у секторі постачання 
і розподілення електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря (+5,0). Обсяги виробництва у 
добувній промисловості скоротилися на 5,4%.

  Аналогічна тенденція зафіксована і в річному 
вимірі – зростання обсягів виробництва у переробній 
промисловості та у постачанні електроенергії, газу, пари, 
кондиційованого повітря; скорочення виробництва у 
добувній промисловості.
 У регіональному розрізі за 9 місяців позитивний 
результат промислового виробництва зафіксований у 15 
регіонах, проти 6 – у аналогічному періоді 2015 року.

http://edclub.com.ua/analityka/subsydiyi-na-zhytlovo-komunalni-poslugy-u-sichni-veresni-2016-rokuhttp://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-1

 Станом на кінець вересня у цілому по країні 
субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-ко-
мунальних послуг отримують 5 401,9 тис. сімей.
 Найбільша кількість домогосподарств, які 
отримують субсидовану підтримку, у Дніпропетровській та 
Львівській областях  (441,5 та 349,6 тис. сімей відповідно),  
а найменша – у Закарпатській та Чернівецькій областях  
(101,7 та 93,1 тис. сімей відповідно).

 За даними Держстату, за вересень ц. р. за 
субсидією для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулися 670,6 тис. сімей, 
що у 1,7 раза більше, ніж місяцем раніше.
  Загалом, за 9 місяців 2016 року таких звернень 
надійшло від 4 728,5 тис. домогосподарств, що на 30,6% 
більше, ніж за 9 місяців 2015 року. Переважна кількість 
(67,4%) таких сімей проживає у містах.

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОГО 

БОРЩУ У ВЕРЕСНІ 
2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/indeks-ukrayinskogo-borshchu-u-veresni-2016-roku

 За розрахунками ЕДК, у вересні 2016 року 
вартість каструлі  українського борщу об’ємом 3,5−4 літра 
становила: з м’ясом – 66,71 гривні, без м’яса (пісний) − 
14,28 гривні.

 Порівняно з серпнем ц. р. борщ з м’ясом 
подорожчав на 0,5%, пісний борщ, навпаки, знизився в ціні 
на 1,7%. Зазначені тенденції обумовлені подорожчанням 
упродовж вересня яловичини на 1,1% та здешевшанням 
картоплі, моркви та буряків на 8%−14%.
 З початку поточного року вартість борщу для 
українців знизилася: з м’ясом – на 9,8%, без м’яса – на 
34,4%.

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.

ПРОДОВОЛЬЧА ТА СІЛЬСЬКОГО-
СПОДАРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ООН 

(ФАО) ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ЗРО-
СТАННЯ ІНДЕКСУ ЦІН НА 

ПРОДОВОЛЬСТВО У 
ВЕРЕСНІ 2016 РОКУ

 

 За інформацією ФАО, вересневе значення 
індексу цін на продовольство досягнуло свого максималь-
ного рівня з березня 2015 року.

ОГЛЯД СПОЖИВЧИХ ЦІН НА 
ЛІКИ У НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ 

УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ДЕКАДІ 
ЖОВТНЯ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/oglyad-spozhyvchyh-cin-na-liky-u-naybilshyh-mistah-ukrayiny-u-pershiy-dekadi-zhovtnya-2016 http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-ta-silskogospodarska-organizaciya-oon-fao-povidomlyaye-pro-zrostannya-indeksu

 За даними моніторингу Економічного 
дискусійного клубу, у першій декаді жовтня ц. р. загальна 
вартість «кошику ліків» у п’яти найбільших містах України 
становила: від 1012 грн. у Львові до 1103 гривень у Києві та 
Одесі.

ТЕМА НОМЕРА:       БАЛАНСИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ

СТАНОМ НА 01.10.2016

 Упродовж місяця у всіх містах, за винятком 
Львова, вартість «кошику ліків» зросла.
 У межах «кошиків» споживчі ціни упродовж 
місяця, переважно мали різнонаправлені тенденції. 

 Так, середнє значення індексу цін на 
продовольство ФАО у вересні ц. р. склало 170,9 пункти, що 
на 5 пунктів (2,9%) вище показника серпня та на 10% 
перевищує рівень відповідного періоду 2015 року. Індекс 
цін на продовольство демонструє зростання під впливом 
суттєвого збільшення цін на цукор, а також помірного 
зростання цін на молокопродукти, м'ясо та олії.

СУБСИДІЇ НА 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ 

ПОСЛУГИ У СІЧНІ-ВЕРЕСНІ 
2016 РОКУ

Зерно 
   У жовтні загальну 
оцінку валового збору 
зернових культур у сезоні 
2016/2017 років було 
залишено на рівні 
попереднього місяця, а саме 
63,5 млн. тонн, в тому числі 
пшениці – 26,0 млн. тонн, 
ячменю – 9,6 млн. тонн, 
кукурудзи – 25,5 млн. тонн.

М'ясо
У січні–вересні 

2016 року всіма категоріями 
господарств України виробле-
но 1 638 тис. тонн м’яса всіх 
видів, що на 0,3% більше 
порівняно з аналогічним 
періодом минулого року. 
 Зберігається тенден-
ція до зростання обсягів 
зовнішньої торгівлі м’ясною 
продукцією.

Цукор
 В Україні триває 
сезон збирання цукрових 
буряків та виробництва цукру. 
Станом на 1 жовтня ц. р. 
цукрові буряки було викопано 
на 25% посівних площ,  зібра-
но 3,2 млн. тонн буряків при 
середній урожайності 436 
ц/га, що на 12% вище 
минулорічного показника.

Картопля
 За оцінками, у 2016 
році валовий збір картоплі 
становитиме 21,6 млн. тонн, 
що на 4% вище, ніж роком 
раніше. Оскільки понад 98% 
врожаю вирощено господар-
ствами населення, реалізація 
картоплі, в основному, 
зосереджена на організова-
них та стихійних ринках. 

Молоко
 За 9 місяців 2016 року 
всіма категоріями господарств 
України вироблено 8 171 тис. 
тонн молока, що на 2,2% 
менше, ніж у відповідному 
періоді минулого року.
 Обсяги експорту 
молочної продукції у січні−
вересні поточного року 
зменшилися на 2,9% (до 316 
тис. тонн). 

Олії рослинні
 У першому місяці 
нового 2016/17 маркетингового 
року вітчизняними підприєм-
ствами вироблено 424 тис. тонн 
олій рослинних, в тому числі 
соняшникової – 400 тис. тонн. Із 
загального обсягу виробництва 
на внутрішнє продовольче 
споживання спрямовано 49 тис. 
тонн, або 1,2 кг в розрахунку на 
одну особу. 


