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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/my-u-zmi/rynok-finansovyh-poslug-u-poshukah-vektoriv-rozvytku

  «…На наш погляд, є два ключові фактори, які безпосередньо пов'язані з розвитком 
фінансового сектору і є основними складовими економічного зростання, — довіра громадян 
до фінансових установ і власне фінансові ресурси, що їх акумулює та перерозподіляє 
фінсектор. Тому реформа фінансового ринку потрібна і неминуча, оскільки вона покликана 
створити передумови для відновлення довіри до фінансового сектору й появи додаткових 
внутрішніх інвестицій, що так необхідні економіці.
 Діюча в Україні модель функціонування фінансового сектору є банкоцентричною. 
Тобто саме банківська система є домінуючою серед інших сегментів фінансового сектору. 
Про це свідчить і статистика. Зокрема понад 75% активів у фінансовому секторі є активами 
банків. І хоча нині активи банків становлять (у доларовому еквіваленті) лише третину тих 
активів, що були у 2013 р., банківська система залишається основним локомотивом для 
забезпечення розвитку економіки. Тому від довіри до неї залежить стабільність 
функціонування та розвитку як інших секторів економіки, так і інших сегментів фінансового 
ринку.» 

РИНОК ФІНАНСОВИХ 
ПОСЛУГ: У ПОШУКАХ 
ВЕКТОРІВ РОЗВИТКУ

ЯКУ ДЕРЖАВУ НАМ 
ПОТРІБНО 

ПОБУДУВАТИ?

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/nichogo-novogo-gryvnya-znovu-devalvuye-komentar-olega-pendzyna-vydannyu-ekonomichna-pravda

  «Існує ряд чинників, які впливають на поточне здешевлення української валюти. 
Зокрема, перемога Дональда Трампа на виборах у США призведе до зменшення фінансових 
вливань США в Україну.  Наступного траншу МВФ доведеться чекати дуже довго. Оскільки 
єдиним джерелом золотовалютних резервів НБУ є транші МВФ, а негативне сальдо 
зовнішньоторговельного балансу України з початку року вже перевалило за півтора 
мільярда доларів, то природна реакція ринку — переоцінка гривні.
 Єдиний спосіб НБУ утримати курс ринковим методом — це прямі інтервенції 
валюти на міжбанківських торгах. Або можна спробувати неринковими методами знову 
вводити обмеження на валютному ринку. З неринковими методами навряд чи вийде. МВФ 
тоді зовсім не буде розмовляти про наступний транш. Інвестори в Україну і так в черзі не 
стоять. Що стосується прямих інтервенцій, то тут можливостей в НБУ дуже мало…»

НІЧОГО НОВОГО: 
ГРИВНЯ ЗНОВУ 

ДЕВАЛЬВУЄ

Олег ПЕНДЗИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/robota-molodym-znayty-ne-mozhna-emigruvaty-komentar-yevgena-oleynikova-vydannyu-uryadovyy

 «Щоб бути затребуваною, молоді слід не лише якісно опанувати певний фах, а й 
уміти подати себе через пропозицію новацій і цікавих ідей, а також готовність адаптуватися, 
змінюватися та розвиватися згідно з коливаннями ринку. Взаємини між роботодавцем та 
найманим працівником у недалекому майбутньому матимуть вигляд уже не класичний 
(керівник та сумлінний виконавець), а швидше співпраці між двома підприємцями, які будуть 
не наймати і найматися, а оцінювати вигоду для кожного з них від співпраці.
 А ось найближчим часом чимало молодих, на жаль, обиратимуть між реальною 
еміграцією до інших країн або між тим, щоб фізично залишатися в Україні та дистанційно 
(через інтернет) працювати на закордонні компанії. Це можуть зробити всі, хто не працює 
безпосередньо з матеріальним об’єктами: ІТ-фахівці, проектувальники, інженери, 
розробники ПЗ, дизайнери та ін. Бо зарплати там порівняно з вітчизняними відрізняються, і 
не на нашу користь.»

РОБОТА МОЛОДИМ: 
ЗНАЙТИ НЕ МОЖНА 

ЕМІГРУВАТИ 

Євген ОЛЕЙНІКОВ

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/zhyty-chy-vyzhyvaty

 «…За результатами минулого року ми продемонстрували найнижчий серед 
європейських країн рівень показника середньорічного розміру сукупних споживчих витрат 
домогосподарств (в середньому на 1 домогосподарство). В Україні цей показник склав 2830 
євро. В сусідній Польщі = 9205 євро. В Німеччині, наприклад = 29 330 євро, а в малесенькому 
Люксембурзі = 55 185 євро. Різниця відчутна?..
 Скорочення реальних доходів домогосподарств в Україні було зафіксоване 
швейцарськими банкірами (звіт Global Wealth Report банку Credit Suisse) на позначці більше 
40%. А що стосується показника загальної частки витрат населення на придбання товарів і 
послуг, то за останні 5 років він шалено зростає і у 2016 році він взагалі досяг 99,7%.
 Цьогорічна ситуація з стабільним зростанням цін на основні продукти споживчого 
кошика виглядає не краще.»

ЖИТИ ЧИ ВИЖИВАТИ?

Ігор ГАРБАРУК

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/my-u-zmi/demograf-ella-lybanova-o-tom-budet-ly-tretyy-maydan

 «Депопуляция была уготована Украине в начале 60-х годов прошлого века. Когда 
украинская женщина перестала рожать столько детей, сколько необходимо для того, чтобы 
поколение родителей хотя бы заместилось количественно поколением детей. Для простого 
воспроизводства нужно, чтобы в среднем каждая женщина рожала 2,13−2,15 детей — 
существуют младенческая смертность, детская, и до возраста родителей доживают не все 
родившиеся. В Украине вот уже полвека рождаемость ниже этого порога.
 Вторая причина связана с сохранением достаточно высокой смертности в 
Украине, особенно мужской.
 На сегодняшний день около 40% 20-летних юношей не доживают до 65 лет. Для 
сравнения: в Польше — вдвое меньше, в Швеции или Швейцарии — вообще около 10%. 
Совершенно ясно, что мужская смертность в Украине несуразно высока....»

ПОЧТИ ПОЛОВИНА 
УКРАИНСКИХ МУЖЧИН 

НЕ ДОЖИВАЕТ ДО 65 ЛЕТ 

Элла ЛИБАНОВА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/yaku-derzhavu-nam-potribno-pobuduvaty

  «….Парадигма промреволюції четвертої хвилі вже дозволяє країнам самим 
виробляти значно більшу кількість промислової продукції для внутрішніх потреб, а не 
купувати її за кордоном. Методологія «ощадливого споживання» завойовує все більшу 
популярність у світі. Наростає запеклість міжнародної конкуренції, коли продавати на 
зовнішніх ринках продукцію стає все важче й важче. Це робить все перспективнішою 
переорієнтацію великих і середніх за розміром країн (середньою країною є й Україна) на свої 
внутрішні ринки.
 Тому наша внутрішня державна політика і робота наших державних органів мають 
бути переорієнтовані на вирішення саме таких завдань. А чим принципово відрізняється 
політика, орієнтована на розвиток національної промисловості, від міжнародної 
торговельної політики? Більш тривалими термінами реалізації прийнятих нею рішень. Що це 
означає? А це означає, що всі політичні органи в разі правильно сформульованої задачі 
повинні мати більше часу для її впровадження. Аж ніяк не всі наші проблеми можна списати 
на воєнні дії на сході країни.»

Богдан ДАНИЛИШИНАнатолій МАКСЮТА



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ ТА ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ПРОДОВОЛЬЧИЙ 

СПОЖИВЧИЙ 
КОШИК−2016 VS 

РАЦІОНАЛЬНІ НОРМИ

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

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-chastyna-ii

 Нещодавно була оприлюднена постанова 
Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 780, якою 
затверджені нові набори продуктів харчування, набори 
непродовольчих товарів та набори послуг для основних 
соціальних і демографічних груп населення, на основі яких 
розраховується прожитковий мінімум.

 Експерти ЕДК, вирішили порівняти, яким чином 
щойно затверджений продовольчий кошик співвідноситься 
із раціональними нормами та фактичним рівнем 
споживання продовольства українцями.
 Проведене порівняння засвідчило, що по 
чотирьох фундаментальних для людського організму 
групах продовольства, а саме: «м'ясо і м’ясопродукти», 
«молоко і молокопродукти», «риба і рибопродукти» та 
«фрукти і ягоди» фактичне споживання у 2015 році 
відставало навіть від затверджених норм споживчого 
кошика. 

ОГЛЯД СПОЖИВЧИХ ЦІН НА 
ЛІКИ У НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ 

УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ДЕКАДІ 
ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ

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

 За даними моніторингу Економічного 
дискусійного клубу, у першій декаді листопада ц. р. 
загальна вартість «кошику ліків» у п’яти найбільших містах 
України становила: від 1065 грн. у Дніпрі до 1114 гривень у 
Києві.

  У межах «кошиків» споживчі ціни упродовж 
місяця, як і зазвичай, в основному мали різнонаправлені 
тенденції. Водночас на Колдрекс МаксГрип ціни зросли у 
всіх містах, а саме від 4,3% у Дніпрі до 21,5% у Києві, що є 
найвищим показником зростання цін на лікарські засоби 
поточного моніторингу. 
 А найбільше за місяць здешевів валідол у 
аптеках Харкова − на 25,0%.
 Загалом з початку поточного року вартість 
«кошику ліків» зросла у Дніпрі – на 7,8%, Львові – на 6,0%, 
Одесі – на 6,4%, Києві − на 5,2%, Харкові – на 4,7%.

http://edclub.com.ua/analityka/indeks-verhovenstva-prava-2016http://edclub.com.ua/analityka/prodovolchyy-spozhyvchyy-koshyk2016-vs-racionalni-normy

 Цього року Україна в рейтингу посіла 78 позицію 
з-поміж 113 країн світу і все ще перебуває на нижніх його 
щаблях.
 Порівняно з минулорічними даними, Україна 
практично за всіма критеріями отримала гірші рейтингові 
місця, що також зумовлено зміною кількості оцінюваних 
країн.
 За індексною оцінкою відбулося погіршення по 3 
із 8 критеріїв – за прозорістю інститутів влади, дотриман-
ням законодавства та за оцінкою цивільного правосуддя. 

 Міжнародною організацією World Justice Project 
опубліковано рейтингову оцінку дотримання принципів 
верховенства права в країнах світу, яка проводиться із 
застосуванням комбінованого показника – Індексу 
верховенства права 2016 (The Rule of Law Index 2016).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ МІЖ-
НАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ ТА 
ЄВРОСОЮЗІ У 

СІЧНІ-ВЕРЕСНІ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/osnovni-pokaznyky-mizhnarodnoyi-torgivli-tovaramy-v-ukrayini-ta-yevrosoyuzi-u-sichni

 За 9 місяців 2016 року загальна вартість 
українського товарного експорту склала 23,3 млрд. євро, 
що на 8,7% менше порівняно з аналогічним періодом 
минулого року.  

 Імпорт товарів в Україну був на рівні відповідного 
періоду минулого року та склав 24,9 млрд. євро. За резуль-
татами трьох кварталів поточного року сальдо зовнішньої 
торгівлі товарами залишається негативним «мінус» 1,6 
млрд. євро (у січні-вересні 2015 року сальдо склало 
«плюс» 0,64 млрд. євро).
 У Європейському Союзі зберігається тенденція 
до незначного скорочення обсягів зовнішньої торгівлі 
товарами. 

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.

СУБСИДІЇ НА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

У СІЧНІ-ЖОВТНІ 
2016 РОКУ

 

 За даними Держстату, за жовтень ц. р. за субси-
дією для відшкодування витрат на оплату житлово-кому-
нальних послуг звернулися 1 028,8 тис. сімей, що на 53% 
більше, ніж місяцем раніше.

ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОГО
БОРЩУ У ЖОВТНІ

2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/indeks-ukrayinskogo-borshchu-u-zhovtni-2016-roku http://edclub.com.ua/analityka/subsydiyi-na-zhytlovo-komunalni-poslugy-u-sichni-zhovtni-2016-roku

 За розрахунками ЕДК, у жовтні 2016 року вартість 
каструлі українського борщу об’ємом 3,5−4 літра 
становила: з м’ясом – 67,59 гривні, без м’яса (пісний) − 
14,83 гривні.

ТЕМА НОМЕРА:     БАЛАНСИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ

СТАНОМ НА 01.11.2016

 Порівняно з вереснем ц. р. борщ з м’ясом 
подорожчав на 1,3%, пісний борщ − на 3,9%. 
Подорожчання відбулося за рахунок зростання цін 
практично на всі інгредієнти борщу, за винятком цибулі.  
 Найбільше у жовтні ц. р. зросли в ціні такі 
складові борщу як капуста (майже на 30%) та буряки (на 
11%).

 Підвищення вартості комунальних послуг та 
настання опалювального періоду мали безпосередній 
вплив на збільшення розмірів призначених субсидій. Так, у 
жовтні 2016 року порівняно з жовтнем 2015 року середній 
розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство 
збільшився у 1,8 раза та становив 566,8 гривні.
 На кінець жовтня у цілому по країні житлову 
субсидію вже отримують майже 37% або 5 515,3 тис. сімей.

ІНДЕКС 
ВЕРХОВЕНСТВА 

ПРАВА 2016

   Яйця та яйцепродукти
   У січні – жовтні 2016 року всіма категоріями господарств України отримано 13 048 млн. штук яєць від птиці всіх 
видів, що на 10,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
 Експорт яєць і яйцепродуктів, у перерахунку на основний продукт, у вказаному періоді становив 3 429 млн. штук (на 
13% більше ніж за 10 місяців 2015 року), імпорт – 137 млн. штук (на 27% менше).
 Загалом у 2016 році, зважаючи на суттєве зменшення виробництва яєць та зростання їх експорту, очікується 
скорочення ресурсного наповнення внутрішнього ринку на 20%−25% порівняно з попереднім роком. Це, в свою чергу 
призведе до скорочення річного споживання яєць населенням до 213 штук на особу (у 2015 році споживалося 280 штук).

 З актуальними балансами попиту і пропозиції молока, м’яса, риби та рибопродуктів, 
зерна, олій рослинних і цукру  можна ознайомитись за посиланнями:


