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ДУМКА ЕКСПЕРТА

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

 «Відповідно до даних вітчизняної статистики, тенденція до пожвавлення економіки, 
започаткована у минулому році, зберігалася і у І кварталі поточного року. Зокрема, ВВП зріс 
на 2,5%, зовнішньоторговельний обіг – на 27%, сальдо зовнішньоторговельного балансу 
було позитивним  і склало понад 100 млн. доларів.
 Водночас більш глибокий аналіз дозволяє констатувати дещо пасивну позицію 
Уряду по відношенню до економічних процесів.  Уряду необхідно активно зайнятися 
формуванням структури економіки. У попередні роки, коли відбувалося падіння ВВП, 
головним завданням було зупинити негативну тенденцію. На сьогодні, необхідно 
сформувати крону  нашого економічного дерева, адже від цього залежатиме якість 
отримуваних плодів.  
 В Україні не один рік поспіль  експорт залишається орієнтований на сировинні 
ресурси. Левова частка (67%) вітчизняного експорту це аграрна продукція, залізорудна 
сировина та металопродукція».  

ЕКОНОМІЧНІ РЕАЛІЇ 
УКРАЇНИ

Анатолій МАКСЮТА

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/ukrayina-i-zuhvalyy-ekonomichnyy-ryvok

 «…Нинішня Україна – країна укладу Другої промреволюціі. А його роль в світовому 
виробництві неухильно знижується, і буде знижуватися далі. Прояв цього ми бачимо, 
наприклад, в поступовому занепаді до недавнього часу потужної української металургійної 
галузі.
 Тому нашим завданням повинна стати трансформація української економки в 
напрямі, заданому наведеними векторами розвитку світової економіки. А без інноваційного 
розвитку – це нереально.
 Напевно, знайдеться чимало скептиків, які скажуть – відставання України від більш 
інноваційно розвинених країн настільки велике, що це вже непереборно. Я усвідомлюю 
складність ситуації, але готовий посперечатися з песимістами. Інновації і технічний прогрес 
зустрічалися в історії досить часто. Римляни винайшли бетон, а також істотно вдосконалили 
акведук і арку. Китайці винайшли папір, рахівницю, шлюзи, компас». 

УКРАЇНА І ЗУХВАЛИЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ РИВОК

Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/bezviz-i-donbas-zcilennya-yevropoyu

 «В очах жителів Донбасу безвізовий режим – реальне досягнення.
Більшість жителів Донбасу не залишали не те що межі країни, але і свого регіону. Тому навряд 
чи безвізовий режим зацікавить їх у масовому порядку. Хоча досвід Придністров'я, коли після 
отримання Молдовою безвізового режиму, багато хто звідти стали звертатися за паспортами, 
показує зворотне.
 Безвізовий режим може зацікавити жителів Донбасу з однієї простої причини – 
з'явилася нова можливість. Досі виїзд закордон був пов'язаний з масою проблем. Тепер же 
молодь набагато більш інтегрована в світову спільноту, причому будь-яка молодь, незалежно 
від регіону – аніж це було ще 5-10 років тому. Та й неправда, що ми зовсім вже нікуди не 
можемо дозволити собі поїхати. При бажанні можна знайти і квитки дешеві, і хостели. Все 
цілком реально.
 Цілком ймовірно, що молодь Донбасу захоче їздити в Європу. Якщо це станеться, 
вони не захочуть повертатися в той Донбас, який є зараз. Вони як мінімум захочуть переїхати 
в ту частину, що підконтрольна Україні». 

БЕЗВІЗ І ДОНБАС.
ЗЦІЛЕННЯ ЄВРОПОЮ

Елла ЛІБАНОВА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/dolgyy-put-k-respublyke-yly-pochemu-ptychka-v-byulletene-ne-menee-vazhna-chem-pokupka-kvartyry

 «Предстоящий День Конституции Украины и введенный безвизовый режим со 
странами Европейского Союза для граждан нашей страны, являются одним из подходящих 
поводов задуматься, как реализовать на практике нормы одной из лучших, по мнению 
экспертов, европейских конституций и дать людям понимание того, к чему приводит 
гражданская активность.
 Говоря о действенности европейских граждан, стоит отметить, что одним из 
условий ее существования является открытый и свободный доступ населения к различным 
источникам информации. Подтверждается это также ранее принятым решением об отмене 
платы за роуминг на территории Евросоюза, вступившего в силу с 15 июня этого года.  
 Отныне жителям ЕС доступно осуществлять телефонные звонки и пользоваться 
мобильным интернетом по тарифам, установленных в стране их проживания, что 
обеспечивает их информированность, осведомленность и существенно снижает 
возможность манипуляции их сознанием».

ДОЛГИЙ ПУТЬ К 
РЕСПУБЛИКЕ, ИЛИ ПОЧЕМУ 

"ПТИЧКА" В БЮЛЛЕТЕНЕ
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНА, ЧЕМ 

ПОКУПКА КВАРТИРЫ

Наталія КОВАЛКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/shcho-oznachaye-chergove-padinnya-promyslovogo-vyrobnyctva

 «Оздоровлення економіки відбувається неправильно. За фасадом 
макроекономічної стабільності прискорюється процес структурної деградації.
 У квітні 2017 року промисловість України знову продемонструвала різке падіння, 
скоротивши виробництво на 6,1% порівняно з 2016 роком. Результат за чотири місяці — 
мінус 2%, і це після зниження у 2015-2016 роках на 17%. Погодьтеся, що очікувалося інше. 
Чекали на зростання. Нехай невелике, але зростання. Однак маємо, що маємо.Чи стало це 
несподіванкою, і що означає, коли ВВП зростає завдяки сільському господарству, а 
переробна промисловість скорочує свою частку?
 Проста відповідь: оздоровлення економіки відбувається не так, як повинне 
відбуватися, або оздоровлення нема взагалі, бо структура економіки погіршується. За 
фасадами макроекономічної стабільності, також не зовсім переконливої, прискорюється 
процес структурної деградації».

ЩО ОЗНАЧАЄ
ЧЕРГОВЕ ПАДІННЯ 

ПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА

Володимир ВЛАСЮК

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/anomalnoe-leto-2017-produkty-dorozhayut-ogorody-ne-spasayut-kommentaryy-olega-pendzyna-rya

 «Несмотря на начало лета и традиционное увеличение поступлений овощей 
открытого грунта на рынок, к сожалению, мы имеем продолжение тенденции роста цен на 
продукты питания. В мае высокие темпы роста были по свекле, моркови, картофелю, луку.  
 Если мы посмотрим в целом, как росли цены в этом году, то отмечу, что мы 
получим достаточно интересные цифры. У нас капуста с начала года добавила 253%, 
морковь выросла на 190%, лук репчатый на 144%. Также у нас продолжается ползучий рост 
цен на хлеб, в первую очередь социальных сортов. С начала года хлеб прибавил более 11%.  
 Если добавить, что это является одним из основных продуктов питания для 
украинцев, то этот вопрос становится особенно  важным.
 Несмотря на летнее ослабление цен на продовольствие, уровень роста будет  
превышать прошлогодний. Это, в первую очередь, обусловлено ростом себестоимости продуктов 
питания, поскольку сильно подорожали бензин, удобрения, средства защиты растений».

АНОМАЛЬНОЕ ЛЕТО-2017: 
ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ, 
ОГОРОДЫ НЕ СПАСАЮТ 

Олег ПЕНДЗИН



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ ТА ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ТОП−10 ТОВАРІВ АГРАРНОГО 

ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ
ЗА 5 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/top10-tovariv-agrarnogo-eksportu-ta-importu-za-5-misyaciv-2017-roku

 За оперативними даними митної статистики, за 5 
місяців 2017 року Україна експортувала у 4 рази більше 
аграрної продукції, ніж імпортувала. Так, у січні-травні 2017 
році загальна вартість українського аграрного товарного 
експорту склала 7,4 млрд. доларів. США, що на 29,8% 
більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

 До трійки лідерів українського аграрного експорту 
у січні-травні ц. р. ввійшли: олія соняшникова ( ≈27%), 
кукурудза ( ≈25%) та пшениця ( ≈12%). Крім зазначених 
товарів, до десяти провідних експортних позицій належать 
також соєві боби, тверді відходи олійних культур (макуха, 
шрот), цукор, м'ясо та субпродукти птиці, ячмінь, сигарети 
та насіння ріпаку. Загалом питома вага зазначеної десятки 
товарів склала майже 85% від вартості українського 
експорту за 5 місяців поточного року.

ВАРТІСТЬ МІНІМАЛЬНОГО 
ПРОДУКТОВОГО КОШИКА

У ТРАВНІ 2017 РОКУ 

http://edclub.com.ua/analityka/vartist-minimalnogo-produktovogo-koshyka-u-travni-2017-roku

 У травні 2017 року середньомісячна вартість 
мінімального продуктового кошика (далі – МПК) становила:
для працездатної особи – 1458 гривні, або 87% від рівня 
прожиткового мінімуму для цієї категорії населення;
для особи, яка втратила працездатність – 1127 гривень, 
або 86% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії 
населення.

ПРОМИСЛОВЕ
ВИРОБНИЦТВО В
УКРАЇНІ У ТРАВНІ

2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/promyslove-vyrobnyctvo-v-ukrayini-u-travni-2017-roku

 Зокрема, у травні ц. р. обсяги добувної промисло-
вості та розроблення кар’єрів скоротилися на 4,6%, а 
скорочення обсягів за січень-травень поточного року 
склало 7,4%.
 Незначне покращення загальних показників 
діяльності вітчизняної промисловості забезпечено за 
рахунок зростання обсягів переробної промисловості, які у 
травні збільшились на 6,1%, а у січні-травні зросли на 
2,6%.

 У абсолютному вимірі, у травні 2017 року  
порівняно з квітнем 2017 року, вартість МПК суттєво 
зросла: для працездатної особи − на 94 гривні («плюс» 
6,9%), для непрацездатної особи − на 70 гривень («плюс» 
6,6%). 
 У останньому місяці весни відбулося подорож-
чання 7 із 11 груп продовольства, за якими розраховується 
МПК. Найвищий абсолютний та відносний приріст вартості 
другий місяць поспіль зафіксовано на плодоовочеву групу.

 Згідно з даними Держстату, у травні ц. р. 
порівняно з травнем 2016 року обсяги промислового 
виробництва зросли на 1,2%. Разом з тим, такого 
зростання було недостатньо щоб забезпечити позитивні 
результати роботи промислового комплексу у 
кумулятивному вимірі. Так, за 5 місяців поточного року 
обсяги промислового виробництва зменшилися на 1,3%.

СУБСИДІЇ НА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ У 

ТРАВНІ 2017 РОКУ 

http://edclub.com.ua/analityka/subsydiyi-na-zhytlovo-komunalni-poslugy-u-travni-2017-roku

 Згідно з даними Держстату, у травні ц. р. за 
субсидією для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулися 2 406,6 тис. 
сімей, що у 2 рази більше, ніж у травні минулого року. Із 
загальної кількості звернень у звітному місяці рівень 
призначення субсидій становив лише 9,1%.

 У травні 2017 року порівняно з травнем 2016 року 
середній розмір призначеної субсидії на одне 
домогосподарство скоротився на 0,6% та склав 412 
гривень.
 Водночас, у звітному місяці скоротилася і 
кількість сімей, які отримують субсидовану підтримку. Так, 
у травні таких сімей нараховувалось 2,3 млн., в той час 
коли у квітні поточного року субсидію отримували  6,7 млн., 
а у травні минулого – майже 4 млн. сімей.

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 СПОЖИВЧИХ ЦІН НА
ЛІКИ У НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ

УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ДЕКАДІ
ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ

 

 За даними моніторингу Економічного дискусійно-
го клубу, у першій декаді червня ц. р. загальна вартість 
«кошику ліків» у п’яти найбільших містах України станови-
ла: від 1101 грн. у Дніпрі до 1195 гривень у Києві.

 У межах «кошиків ліків» споживчі ціни упродовж 
місяця по більшості найменувань, як і зазвичай, в 
основному мали різноспрямовані тенденції. Водночас на 
ряд найменувань лікарських засобів у всіх досліджуваних 
містах роздрібні ціни підвищилися, а саме на: амоксил (від 
0,1% у Харкові до 1,7% у Одесі), каптопрес (від 0,4% у 
Києві до 2,7% у Харкові), левоміцетин (від 0,% у Дніпрі до 
4,7% у Києві), лейкопластир (від 3,1% у Харкові до 21,3% у 
Києві),  фармацитрон (від 0,1% у Києві до 3,4% у Львові), 
цетрин (від 0,1% у Одесі до 4,8% у Львові).

ВАЛОВИЙ ЗОВНІШНІЙ 
БОРГ УКРАЇНИ СТАНОМ 

НА 01.04.2017 РОКУ 

http://edclub.com.ua/analityka/valovyy-zovnishniy-borg-ukrayiny-stanom-na-01042017-roku http://edclub.com.ua/analityka/oglyad-spozhyvchyh-cin-na-liky-u-naybilshyh-mistah-ukrayiny-u-pershiy-dekadi-chervnya-2017

 За даними НБУ, з початку 2017 року валовий 
зовнішній борг України зріс на 125 млн. дол. США, або на 
0,1%, і станом на 01.04.2017 року склав 113 643 млн. дол. 
США.

 Валютна структура боргу суттєво не змінилась – 
основна частка (74,1%) номінована у долари США.
 Обсяг офіційних резервних активів країни станом 
на кінець березня 2017 року склав 13,3% від загальної 
суми зовнішньої заборгованості.
 За розрахунками НБУ, відносно ВВП обсяг боргу 
скоротився – з 121,8% (на початок року) до 117,9% (станом 
на звітну дату).

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01062017

ТЕМА НОМЕРА:     БАЛАНСИ ПОПИТУ
І ПРОПОЗИЦІЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ 

РЕСУРСІВ СТАНОМ НА 01.06.2017
  Молоко
 У січні – травні 2017 року всіма категоріями господарств вироблено 3 969 тис. тонн молока, що на 1% менше, ніж за 5 
місяців 2016 року.
 Довідково: за інформацією органів статистики, станом на 01.06.2017 порівняно з відповідною датою минулого року поголів’я 
корів скоротилося на 2,4%.
 Експортовано молокопродуктів 249 тис. тонн (майже у 2 рази більше, ніж у січні−травні 2016 року), імпортовано – 44 тис. 
тонн (на 2,3% більше).
 У структурі експорту найбільшу питому вагу займає масло вершкове (69%), основними споживачами якого є Марокко, 
Молдова, Казахстан.
 Пріоритетною позицією імпорту молочної продукції до України є сири (83% у структурі імпорту). Традиційними 
постачальниками сирів на український ринок є Польща, Німеччина та Франція.
 За балансовими розрахунками, за 5 місяців ц. р. порівняно з відповідним періодом 2016 року наповнюваність внутрішнього 
ринку молокосировиною зменшилася майже на 5%, відповідно скоротилося середньодушове споживання населенням молочної 
продукції і в середньому склало 77,8 кг у розрахунку на особу.
 З актуальними балансами попиту і пропозиції олій рослинних, молока, м’яса, цукру та риби можна ознайомитись за 
посиланням: 


