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ЕКОНОМІЧНИЙ М   НІТОР 

Інформаційний дайджест Економічного Дискусійного Клубу (ЕДК) 

№5,  

жовтень  
2015 року 

В УРЯДІ ДОМІНУЮТЬ 

ПСЕВДОЛІБЕРАЛЬНІ 

ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ 

 
Володимир ПАНЧЕНКО 

 
«Самоусунення держави від вирішення економічних завдань не дасть країні 

бажаного ефекту. Вже нині про Україну говорять як про країну третього світу, порівнюють 
її з Латинською Америкою не кращих її періодів. Може бути ще гірше. Адже є приклади 
Африки, де економіка відсутня взагалі, де немає ринку, а люди все більше скочуються до 
натурального господарства. Цей тренд сьогодні частково притаманний і Україні. 

Зараз наше завдання - не допустити, щоб Україна перетворилася на країну 
четвертого світу. Сьогодні у нас ВВП менше 2 тисяч доларів на людину. Ми стрімко 
скочуємося до того, що було в 1990-і роки: зарплата 7 доларів на місяць і вирощування 
картоплі на городі. У країні кардинально впав елементарний попит - не тільки на якісь 
дорогі технологічні рішення і товари, а й, банально, на продукти харчування. Це потрібно 
зафіксувати і чесно зізнатися: немає ніякого особливого українського шляху розвитку, 
ринкове саморегулювання не винесе нас на гребені чарівної хвилі до успіху. Наша країна 
може і повинна відновлюватися за допомогою активної державної політики». 

 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/volodymyr-panchenko-v-uryadi-dominuyut-

psevdoliberalni-ekonomichni-poglyady  
 

ЩО ТРЕБА, ЩОБ УКРАЇНЦІ 

ЗАХОТІЛИ ПРОВОДИТИ 

ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕФОРМИ 

 
Богдан ДАНИЛИШИН 

 
«Практично ніхто в Україні не думає про справжні пріоритети розвитку суспільства і 

держави, що полягають у здійсненні технологічних реформ. Чому саме в цьому? Тому що 
рівень технологічного розвитку, як ніщо інше, визначає міць національної економіки, від 
якості якої залежить добробут громадян. Якщо не буде національної технологічної 
економіки, не буде і багатих громадян в країні. Надбагаті олігархи будуть, а от заможного 
масового середнього класу не буде. Це так банально, що навіть дивно, що мені 
доводиться про це говорити нашій владі. Нам необхідно повернуться до тих правил, які 
під час технологічних змін домінували в суспільній свідомості, і продовжують домінувати 
зараз в тих країнах, які динамічно розвиваються. 

Без щоденної зміни орієнтирів  ми не зможемо зрушити з місця. Простим людям 
потрібні щоденні орієнтири. Вони повинні дещо відрізнятися від електоральних інтересів, 
якими в житті людей все не вичерпується. Тільки еліти, їх медіа, можуть дати суспільству 
такі орієнтири, якщо саме по собі воно їх не генерує». 

 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/blog/chto-nuzhno-yzmenyt-chtoby-ukrayncy-zahotely-provodyt-

tehnologycheskye-reformy  

 
 

ДУМКА ЕКСПЕРТА 

ПРО  

ПОДАТКОВУ  

РЕФОРМУ 

 
Анатолій МАКСЮТА 

 
«На жаль, і нинішній, і попередні уряди робили певну помилку, коли намагалися під час 

прийняття бюджету вирішити всі проблеми країни. Це – шок, від якого країна потім довго 
відходить. Наприклад, у минулому році окремі податкові норми були прийняті наприкінці 
грудня, а з 1 січня нового року вони вже вступили в дію. Можна уявити стан підприємців, яким 
треба було з ними ознайомитися і застосовувати на практиці.  

До всього - відбулося це і всупереч українському законодавству, яке забороняє пізніше 
ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року змінювати податкові правила гри. 

Правильно було б складати бюджет на чинному законодавстві, потім – ініціювати процес 
обговорення податкових змін з громадськістю і бізнесом, а вже після цього прийняти податкові 
зміни. Поспішність, яку нині демонструють деякі урядовці, не піде на користь цим змінам. 

Економіка України переживає падіння. У таких умовах податкова реформа повинна мати 
мету – зупинити падіння економіки та вивести її на траєкторію зростання. Обидві оприлюднені 
концепції реформи – і урядова, і та, що презентували народні депутати, є незбалансованими. 
Від їх уведення бюджет, за різними оцінками, не дорахується від 30 до 100 млрд грн». 

 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/anatoliy-maksyuta-u-programi-pozyciya-rada-8102015  

ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

3G ТА 4G-МЕРЕЖ 

 
Євген ОЛЕЙНІКОВ 

 
«Що дасть звичайному користувачеві впровадження технології 4G? По-перше, дасть 

можливість значно швидше отримувати інформацію, по-друге, здешевить вартість послуг за 
рахунок можливості доступу до додаткових технологій. Насамперед, це – безлімітний 
Інтернет. Буде змінюватися сфера послуг. З часом буде розвиватися система, коли буде 
вигідно надавати не послуги зв’язку, а послуги доступу до мережі. А вже у рамках мережі 
споживач зможе обирати різні продукти.  

А коли є різні продукти, є конкуренція, є здешевлення зв’язку. Кожен зможе обирати «під 
себе» більш індивідуалізований пакет. Оператори будуть більше заробляти саме на доступі в 
мережу.  

Для того, щоб в Україні нові технології розвивалися на рівні з країнами ЄС, ми повинні 
бути не споживачами, а учасниками процесу. У 2012 році в Женеві був затверджений новий 
стандарт 4G. Із СНД там були представники Російської Федерації, Білорусі і Казахстану. Ці 
країни беруть участь у створенні нового стандарту. А де була Україна?». 

 

Докладніше:  
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/yevgen-oleynikov-shchodo-problem-ta-perspektyv-

rozvytku-3g-ta-4g-merezh-socialna  
 
   

УКРАЇНА ЯК  

ВИРОБНИЧИЙ МАЙДАНЧИК  

ДЛЯ ЄС ТА СВІТУ 

 
Володимир ВЛАСЮК 

 
«В Україні відсутні дієві політики інвестиційних стимулів і проактивна робота з 

інвесторами. Зокрема, країна програє за наступними практичними параметрами: 
- оподаткування фонду оплати праці (ставка в Україні - 41,8 відсотка, тоді, як у країнах-

конкурентах – 20-35); 
- нерідкі факти затримки з відшкодуванням експортного ПДВ; 
- валютне регулювання, обов’язковий продаж 75 відсотків валютної виручки експортерів; 
- відсутність дієвих інвестиційних стимулів (компенсації інвестиційних витрат та витрат на 

створення нових робочих місць, доступ до виробничого майданчика з інфраструктурою);  
Несприятливе регуляторне середовище та відсутність інвестиційних стимулів нівелюють 

конкурентні переваги України. Отже, потрібні зміни до законодавства та нормативних актів, які 
ліквідують ці розриви. 

 Україна має змінити структуру економіки, використовуючи свої переваги, зокрема, багаті 
джерела природної ренти, зручне географічне розташування, сусідство з ЄС, вихід до моря, 
недорогу і кваліфіковану робочу силу, ємний внутрішній ринок та сприятливі зовнішні обставини». 

 

Докладніше: 
http://expert.kiev.ua/images/presentations/Vlasiuk_Kharkiv_FRU.pdf  

ПОЛІТИКА  

ЕКОНОМІЧНОГО  

ПОПУЛІЗМУ 

 
Володимир ФЕДОРІН 

 
«Якщо держава весь час буде рятувати тих, хто помилився, за гроші тих, хто 

подумав і прийняв інше рішення, напевно, у такої економіки немає підстав розраховувати 
на стійкі і високі темпи зростання. 

Суспільство розколоте, пересічний виборець розуміє, що політика - це справа 
багатих і супербагатих, політика захоплена вузькою меншістю, тому переважна більшість 
не вірить жодному політику.  

Як на це реагують політики? 
Політики підвищують градус своїх обіцянок. Навіть помірковані політики зсуваються 

вліво, а виборці сприймають це як сигнал: чим яскравіше громить олігархів політик, тим, 
напевне, він більш від них незалежний. 

Навіть розуміючи, що цей політик і ці заходи не принесуть якогось економічного 
полегшення, виборці все одно голосують за тих, хто за допомогою лівої популістської 
риторики справляє враження більш незалежного від еліти, яка начебто за праву, тобто, 
за більш раціональну економічну політику». 

 

Докладніше: 
http://www.epravda.com.ua/publications/2015/10/1/561862/  

http://edclub.com.ua/my-u-zmi/volodymyr-panchenko-v-uryadi-dominuyut-psevdoliberalni-ekonomichni-poglyady
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/volodymyr-panchenko-v-uryadi-dominuyut-psevdoliberalni-ekonomichni-poglyady
http://edclub.com.ua/blog/chto-nuzhno-yzmenyt-chtoby-ukrayncy-zahotely-provodyt-tehnologycheskye-reformy
http://edclub.com.ua/blog/chto-nuzhno-yzmenyt-chtoby-ukrayncy-zahotely-provodyt-tehnologycheskye-reformy
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/anatoliy-maksyuta-u-programi-pozyciya-rada-8102015
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/yevgen-oleynikov-shchodo-problem-ta-perspektyv-rozvytku-3g-ta-4g-merezh-socialna
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/yevgen-oleynikov-shchodo-problem-ta-perspektyv-rozvytku-3g-ta-4g-merezh-socialna
http://expert.kiev.ua/images/presentations/Vlasiuk_Kharkiv_FRU.pdf
http://www.epravda.com.ua/publications/2015/10/1/561862/


 

 
АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ 

УКРАЇНА У РЕЙТИНГУ КРАЇН  

ЗА ІНДЕКСОМ ГЛОБАЛЬНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
Відповідно до нещодавно опублікованого 

дослідження Всесвітнього економічного форуму, Україна 
за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2015-
2016 рр. посіла 79-е місце серед 140 країн світу, 
втративши за рік три позиції (у попередньому рейтингу 
займала 76-у позицію).  

Рейтинг очолюють Швейцарія та Сінгапур. До 
десятки найбільш конкурентоспроможних також увійшли 
США, Німеччина, Нідерланди, Японія, Гонконг, Фінляндія, 
Швеція та Великобританія.  

 
Україна найбільше втратила позицій за 

показниками, які характеризують розвиток інфра-
структури, макроекономічне середовище та розвиток 
фінансового ринку країни.  

За деякими позиціями країна «очолює» списки з 
кінця, зокрема, за міцністю банків нам присвоєно 140 
місце зі 140 країн світу; за регулюванням фондових бірж 
–135, за інфляційними змінами –134.  

 

http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-
reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-

konkurentospromozhnosti-0  

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН ТА 

ЦІН ПРОМПРОДУКЦІЇ  

В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СВІТУ  

У ВЕРЕСНІ 2015 РОКУ 

У вересні в Україні поновилися інфляційні процеси 
(+2,3% по відношенню до серпня ц.р.). Споживчі ціни 
зросли у таких товарних групах: одяг та взуття (+18,3%), 
освіта (+6,9%), житло, вода, електроенергія, газ та інші 
види палива (+2,4%), охорона здоров’я (+0,5%). По групі 
«транспорт» ціни знизилися на 1,6%. 

 
http://edclub.com.ua/analityka/indeksy-spozhyvchyh-cin-ta-cin-

vyrobnykiv-promyslovoyi-produkciyi-v-ukrayini-ta-inshyh-1  

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. 

ПОВЕРНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 
Анатолій МАКСЮТА 

Питання розвитку конкуренто-
спроможності України як держави було 
особливо популярне перед кризою 
2008-2009 років. Була створена навіть 
громадська ініціатива, яка згодом пере- 

творилась у громадську організацію «Рада конкурен-
тоспроможності України». До її складу увійшли дуже 
шановані і авторитетні державні діячі, представники 
бізнесу, вчені і політики. Дехто з них і сьогодні визначає 
розвиток економіки України. 

Чи не варто було б повернутися до цієї теми? По 
суті, що таке конкурентоспроможність? Найкраще це 
зрозуміло на прикладі підприємств або компаній, де 
конкурентоспроможність означає здатність випередити 
конкурента і зайняти його місце на ринку, або ж створити 
новий ринок і бути там лідером, поки на нього не зайдуть 
потужні конкуренти. А що таке спроможність? Це, 
насамперед, наявність чітких цілей та стратегій їх 
досягнення. Крім того – доступ до ресурсів (людських, 
матеріальних і фінансових), що роблять зазначені 
стратегії не мріями, а реальними перемогами. А для того, 

щоб усе це працювало потрібен лідер, який має бізнес-
ідею і знає куди йти, а також  команда яка здатна цю ідею 
втілити в життя, тобто знає як йти. Якщо усе назване є, то 
з великою ймовірністю така компанія переможе в 
конкурентній боротьбі і не лише заробить грошей, але й 
збільшить свою ринкову вартість і зможе залучити нові 
ресурси для розвитку.  

Щось подібне відбувається і з державами. На жаль, 
світ - це не зібрання добродіїв, сповнених гуманізму і 
бажання допомогти один одному. Світ – це конкурентне 
середовище, де держави виборюють «місце під сонцем»: 
ресурси, ринки, людський капітал. Зазвичай ці «війни» - 
дипломатичні, торговельні, економічні. Деколи вони 
стають «холодними», або й навіть «гарячими». Але 
зрештою суть залишається однією – це прагнення до 
домінування і експансії. Можливо, хтось буде 
сперечатись, але це не наша мета, та й ми переконані, що 
чим більше думок і позицій – тим ближче до істини. 

Усе це згадується лише з однією метою: наголосити, 
що будь-яка країна, яка хоче розвиватись і впливати на хід 
світової історії, повинна бути готова до жорсткої боротьби, 
бути готовою інтелектуально, організаційно і ресурсно,  

мати союзників і прихильників, знати ворогів і нена-
висників. Вона повинна мати власні передбачення роз-
витку подій як на ринках, так і в «політичних кабінетах», 
передбачення розвитку існуючих технологій та появи 
нових, яких ще немає, але які можуть змінити умови 
конкуренції. Зрештою, така країна повинна мати власну 
стратегію, навколо якої гуртувати однодумців не лише 
всередині країни, але й серед міжнародної спільноти. 
Мати кваліфікованих і відданих людей, які здатні вести 
конкурентну боротьбу і продукувати нові ідеї, бути 
дисциплінованими і відповідальними… 

Власне чому ми про це згадали? Нещодавно був 
опублікований черговий Індекс глобальної конкуренто-
спроможності 2015-2016 року, що базується на дос-
лідженнях Всесвітнього економічного форуму. У цьому 
Індексі Україна посіла 79 місце із 140 держав, що були 
охоплені дослідженням. У порівнянні із минулорічним 
рейтингом вона втратила три позиції і розташувалась між 
Гватемалою і Таджикистаном... 

Продовження читайте на сайті ЕДК: 
http://edclub.com.ua/blog/konkurentospromozhnist-

povernennya 

УКРАЇНА –  

ТРАНЗИТНА  

ДЕРЖАВА? 
Глобалізація сприяє зростанню транснаціональних 

потоків і міжнародному транзиту вантажів. Разом з тим, 
системне невикористання вітчизняного транспортного 
потенціалу, зростаючі конкурентні переваги на ринку 
транспортних послуг сусідніх країн, призвели  до втрати 
іміджу нашої країни як транзитної держави.  

Транзитні вантажопотоки втрачаються Україною вже 
багато років поспіль. З 2005 року їх обсяг впав майже вдвічі.  

 
Зменшення обсягів транзитних вантажів спосте-

рігається практично за всіма видами транспортування, за 
винятком автомобільного, частка якого в структурі транзиту є 
незначна (5,75% від загального обсягу), але має тенденцію 
до збільшення (у 2005 році частка автомобільного 
транспорту в структурі транзиту становила 0,31%, у 2007 – 
1,16%, 2010 – 3,05%, у 2014 році – 5,75%). 

 

http://edclub.com.ua/analityka/ukrayina-tranzytna-
derzhava  

ПЕРЕМІЩЕННЯ ПРОДОВОЛЬСТВА 

МІЖ МАТЕРИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ 

УКРАЇНИ ТА ВЕЗ «КРИМ» 
До анексії Росією АР Крим могла за рахунок власного 

виробництва повністю забезпечувати харчові потреби 
населення регіону лише у продовольчому зерні (за 
винятком гречки), плодоовочевій продукції та рибі і 
рибопродуктах.  

Після анексії, з 27 вересня 2014 року, ДФСУ 
запровадила здійснення митних формальностей, пов’яза-
них з переміщенням товарів між материковою частиною 
України та ВЕЗ «Крим». 

 
З 27 вересня 2014 року по 31 липня 2015 року загальна 

вартість сільськогосподарської продукції та продовольства 
(продукція груп 1-24 УКТЗЕД)  переміщених з материкової 
частини України у ВЕЗ "Крим" склала 398 млн дол. США. При 
цьому,  поставки вказаних груп товарів з ВЕЗ "Крим" на  
материк були майже у 80 разів меншими (5 млн дол. США). 

 

http://edclub.com.ua/analityka/analiz-
peremishchennya-prodovolstva-mizh-materykovoyu-

chastynoyu-ukrayiny-ta-vez-krym  

ВИРОБНИЦТВО  

СТАЛІ  

В УКРАЇНІ 
У вересні 2015 р. в Україні вироблено близько 2,1 млн 

тонн сталі - на 14,1% більше порівняно з вереснем минулого 
року та на 7,4% більше порівняно з серпнем ц.р.  

За дев’ять місяців ц.р. вироблено 17,1 млн тонн сталі, 
що на 20,4% менше, ніж у відповідному періоді 2014 р.  

Середньодобове виробництво сталі у вересні 2015 р. 
збільшилося на 11% порівняно з серпнем ц.р. - до 68,7 тис. 
тонн та на 14,1% по відношенню до вересня минулого року.  

 
Джерело: ОП Металургпром 

 

http://edclub.com.ua/analityka/vyrobnyctvo-stali-v-ukrayini  

СПОЖИВЧІ ЦІНИ  

НА ПАЛИВО  

В УКРАЇНІ  

ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

Економічний дискусійний клуб порівняв роздрібні 
ціни на основні види палив в Україні та світі, які були 
зафіксовані у першій декаді жовтня 2015 року. 

 
Ціни на паливо у нас значно нижчі (у 1,3 – 2,0 рази), 

ніж у країнах ЄС, і водночас дорожчі, ніж у Казахстані, 
Білорусі та Росії. 

 

http://edclub.com.ua/analityka/spozhyvchi-ciny-na-palyvo-v-
ukrayini-ta-okremyh-krayinah-svitu-na-pochatok-zhovtnya-2015  
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