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ЕКОНОМІЧНИЙ М   НІТОР 

Інформаційний дайджест Економічного Дискусійного Клубу (ЕДК) 

№6,  

листопад  
2015 року 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ 

щодо реформування системи державної статистики,  

запропонованої Міністерством економічного розвитку та торгівлі України 

Нещодавно Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України 
анонсувало реформу системи 
державної статистики. 

Основними кроками у 
напрямку реформування статистики 
на думку відомства є: 

 - скорочення чисельності штату Державної служби 
статистики України (Держстату), у першу чергу - її 
регіональних підрозділів - на 43 відсотки; 

- зменшення кількості обов’язкових статистичних 
звітів, які подають українські підприємства; 

- передача на адміністрування державним органам 
50 відсотків усіх статистичних звітів.  

Загалом, поділяючи думку про необхідність 
удосконалення системи державної статистики, члени 
Економічного дискусійного клубу звертають увагу на те, 
що сучасна система статистики є однією із невід’ємних 
ознак конкурентоспроможної держави. Тому будь-яке 
реформування цієї системи не повинно погіршити її 
здатність до виконання покладених на неї функцій та не 
може порушувати зобов’язань, узятих Україною перед 
міжнародною спільнотою.   

 Насамперед, перед стартом будь-якої реформи 
необхідно вивчити кращий світовий досвід та вимоги 
міжнародних організацій.  

Зокрема, слід зважати на те, що за результатами 
Адаптованої глобальної оцінки національної статистичної 
системи, проведеної представниками Європейської 
комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та 
Економічної комісії ООН для Європи наприкінці 2011-го 
року, статистика України визнана такою, що значною 
мірою відповідає європейським вимогам, а інформація, 
що виробляється органами державної статистики, є 
продуктом високої якості.  

Крім того, 160-а Конвенція МОТ, яку Україна ратифі- 

кувала ще у 1991 році, зазначає, що «при розробці або 
перегляді понять, визначень та методології, які 
використовуються при збиранні, обробці та публікації 
статистичних даних, передбачених цією Конвенцією, 
проводяться консультації з представницькими 
організаціями підприємців та трудящих, з метою 
урахування їх потреб та  забезпечення їх співпраці».  

З огляду на зазначене, Економічний дискусійний 
клуб рекомендує таку послідовність кроків реформування 
системи державної статистики: 

Крок 1. Розпочати процес реформування з 
визначення функцій Держстату, правової, інституційної та 
організаційної спроможності національної статистичної 
системи відповідати потребам суспільства та 
користувачів інформації, відповідності статистики України 
європейським та передовим світовим вимогам тощо, 
рівня незалежності системи, звертаючи особливу увагу на 
політику поширення даних і метаданих та зручності для 
користувачів.  

Для цього необхідно Мінекономрозвитку розробити 
та подати на розгляд Уряду зміни до нормативно-
правових актів, узгоджені з модельним законом про 
офіційну статистику, розробленим ЕК ООН, з метою 
повернення Держстату функцій по формуванню 
державної політики у сфері статистики, що є необхідним 
для професійної незалежності Служби. 

Крок 2. Другим кроком має бути широке 
обговорення з громадськими професійними організаціями 
плану перерозподілу повноважень між Держстатом та 
іншими центральними органами виконавчої влади у 
частині збору та обробки статистичної інформації з 
подальшим затвердженням його на високому політичному 
рівні.  

Крок 3. На цьому етапі треба визначитися із 
кадровою, фінансовою, технічною можливістю Держстату 
виконувати притаманні йому функції. 

 

Крок 4. Після реалізації 1-3 кроків приймати 
обґрунтовані рішення щодо скорочення штатів, обсягів 
фінансування, необхідності залучення кредитів для 
підвищення рівня технічної забезпеченості тощо.   

Крок 5. Після вирішення вищеозначених завдань 
більш високого рівня приступати до оптимізації 
статистичної звітності. 

Водночас надаємо декілька важливих 
пропозицій для їх вирішення у короткостроковій 
перспективі: 

1. Мінекономрозвитку та  Мінфіну погодити рішення 
щодо надання згоди на отримання кредиту МББР на 
другий Проект розвитку статистики. 

2. Мінекономрозвитку звернутися до Офіційного 
представництва ЄС в Україні з проханням прискорити 
проведення відповідних процедур, спрямованих на 
надання фінансової допомоги Держстату, для створення 
єдиного веб-порталу органів державної статистики. 

3. Мінекономрозвитку, Мінфіну залишити граничну 
чисельність працівників Державної служби статистики 
разом з її територіальними органами на 2016 рік та 
забезпечити цю чисельність відповідним фінансуванням з 
Державного бюджету України. 

4. Мінекономрозвитку, Мінфіну передбачити у 
проекті Державного бюджету України фінансування для 
удосконалення системи електронної звітності та 
подальшого розвитку комплексної системи захисту 
інформації у Держстаті. 

5. Мінекономрозвитку, Мінфіну під час 
середньострокового планування видатків Державного 
бюджету України передбачити кошти на проведення 
Всеукраїнського перепису населення та Всеукраїнського 
сільськогосподарського перепису. 

http://edclub.com.ua/diyalnist/rekomendaciyi-ekonomichnogo-
dyskusiynogo-klubu-shchodo-reformuvannya-systemy-

derzhavnoyi  

 
ЯК НАМ  

РЕОРГАНІЗУВАТИ 

ДЕРЖСТАТ? 

 
Вадим КОПИЛОВ 

 
«Увесь світ іде до уніфікації. Одна справа – 

адмінзвіти, які можна оспорювати безкінечну кількість 
разів, і зовсім інша – узаконена суспільством статистична 
звітність. Те, що відбувається сьогодні із статистикою, на 
мій погляд, є однією з проблем, які віддзеркалюють 
ситуацію у системі державного управління. З боку це 
нагадує горе-водія, який уперше сів за кермо, не маючи 
ні досвіду, ані посвідчення водія, летить на повному ходу, 
і заспокоює всіх, що в нього попереду ще рік, щоб 
навчитися, «підтягнути» кермування. Але автомобіль не 
зупиняється, мчить. Чи далеко він доїде? 

Статистика – один з головних елементів у 
державному управлінні. Існує декілька рівнів цього 
управління: регіональний, галузевий та державний. 
Звідси – і розподіл показників. Для того, щоб управляти 
галуззю потрібно знати не тільки де і що споживається, а 
й також, що виробляється і для яких цілей. Тому, хто 
управляє регіоном, теж потрібно знати, скільки у нього 
того чи іншого і з якими проблемами він має справу. 
Метод реформування статистики, який пропонує 
Мінекономіки, нагадує кувалду, якою взялися 
ремонтувати годинниковий механізм. Зрозуміло, без 
наслідків не обійдеться. Гадаю, більше поганих, аніж 
хороших. 

Система державної статистики має бути 
незалежною. І зрештою, не так важливо, кому вона 
підпорядковуватиметься – Президенту, уряду чи міністру 
економіки, важливо, щоб вона була ефективною». 

http://edclub.com.ua/blog/yak-nam-reorganizuvaty-derzhstat  
  

СТАТИСТИКУ  

ПІД  

НІЖ? 

 
Ігор МАНЦУРОВ 

 
«На правах професійного статистика хотів би 

адресувати декілька запитань Уряду, насамперед, 
керівництву Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
щодо стратегії реформування системи державної 
статистики України. До цього мене підштовхнув офіційний 
документ, підписаний одним із заступників Міністра та 
надісланий у Міністерство фінансів у рамках підготовки 
проекту Державного бюджету на 2016 рік. У цьому 
документі йдеться про розподіл 50 млн. грн.  - суму, на яку 
Мінекономрозвитку пропонує скоротити граничні обсяги 
видатків на оплату праці Державної служби статистики 
України.  

Зрозуміло, що зменшення фінансування Держстату 
на таку величезну суму неминуче призведе до скорочення 
чисельності апарату цього відомства - приблизно на 
чверть!  

Очевидно, суспільство саме має вирішувати, яка 
саме інформація, і в якій формі йому потрібна. І якщо 
виникає намір реформувати систему статистики (а 
реформа, поза сумнівами, потрібна) ймовірно, слід 
насамперед звернутися з відповідними запитаннями до 
користувачів інформації, які своїми податками формують 
фінансову базу системи Держстату. І тільки після 
широкого обговорення приймати рішення щодо напрямків 
і глибини реформ. Бо саме так діють керівники 
відповідних відомств у європейських країнах. І якщо 
Україна здійснила європейський вибір, вона має йти тим 
самим шляхом. Альтернативи цьому не існує». 

http://edclub.com.ua/blog/statystyku-pid-nizh 

НА ШЛЯХУ ПОБУДОВИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СТАТИСТИКИ 

 
Ольга ВАСЕЧКО 

 
«Побудувати сучасне суспільство неможливо без 

сучасної статистики, визнаної міжнародним спів-
товариством.  

Створення такої статистики - це тривалий процес, 
що вимагає значних людських, матеріальних і фінансових 
ресурсів.  

Україна, створюючи сучасну національну статистику 
після здобуття незалежності, починала практично з нуля, 
адже до того вся методологічна база була зосереджена в 
центральному статуправлінні Союзу.  

У цьому процесі велику роль зіграло міжнародне 
співробітництво та відповідна технічна допомога.  

І я абсолютно відповідально заявляю, враховуючи 
мій багаторічний досвід роботи в українській статистиці, а 
також роботу у Франції та участь у багатьох міжнародних 
статистичних проектах, що українська статистика досягла 
чималих успіхів на цьому шляху і є сьогодні однією з 
кращих серед статистик пострадянських країн (природно 
порівнянних за масштабами проблематики). 

Але досвід роботи у різних країнах дозволяє мені 
також зробити висновок, що одна лише технічна допомога 
не є достатньою для реформування статистики.  

Це лише перший етап, який дозволяє сформувати 
необхідний фундамент. 

У свою чергу, створення стійкої і надійної 
статистичної системи вимагає постійних інвестицій в неї з 
боку держави».  

 

http://edclub.com.ua/blog/statystyka-francyy-myf-y-realnost 

 

http://edclub.com.ua/diyalnist/rekomendaciyi-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-shchodo-reformuvannya-systemy-derzhavnoyi
http://edclub.com.ua/diyalnist/rekomendaciyi-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-shchodo-reformuvannya-systemy-derzhavnoyi
http://edclub.com.ua/diyalnist/rekomendaciyi-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-shchodo-reformuvannya-systemy-derzhavnoyi
http://edclub.com.ua/blog/yak-nam-reorganizuvaty-derzhstat
http://edclub.com.ua/blog/statystyku-pid-nizh
http://edclub.com.ua/blog/statystyka-francyy-myf-y-realnost


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ДОНБАС: 

ЗЕМЛЯ  

ОБІДОВАНА 

 
Елла ЛІБАНОВА 

 
«Чи є загрози перекидання полум'я Донбасу на інші регіони? Насправді трагедія 

Донбасу значною мірою зменшила імовірність такого розвитку подій. З одного боку, за 
винятком відносно невеликої кількості учасників бойових дій, які відчули свою значущість 
і навіть владу, всі від війни втомилися. З другого, ніхто вже не сподівається, що можна 
домогтися кардинальних змін (як, наприклад, особливий політичний статус або 
приєднання до іншої держави) таким шляхом, як це сталося в Криму. Нарешті, змінилася 
— з різних причин — поведінка Росії. Проте такий розвиток може гарантувати тільки 
сильна українська влада, її безкомпромісність і підтримка регіональних еліт. 

За будь-яких інших сценаріїв зростання соціальної напруги, принаймні в 
проблемних регіонах — а такими залишаються південно-східні області, — не уникнути. Є 
свідчення, що московські стратеги, плануючи проект «Новоросія» сподівалися на 
підтримку не так Донбасу, як Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та 
Миколаївської областей. І ці сподівання не справдилися значною мірою через 
принципово іншу політику регіональних еліт, зокрема силових структур». 

 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/blog/zemlya-obidovana  

 

УКРАЇНСЬКЕ КОЛЕСО  

У СТРАТЕГІЇ  

— ЦЕ ТЕ, ЧОГО БРАКУЄ 

 
Анатолій ГАЛЬЧИНСЬКИЙ 

 
«Коли ми говоримо про прогнозоване цього року майже десятивідсоткове падіння ВВП 

(перше півріччя — 16,3%), то це не тільки результат воєнної економіки. У цьому показнику не 
враховуються наші втрати на окупованих територіях. Їх винесено Держкомстатом за дужки 
відповідної динаміки. Влада воліє мовчати про це, але зміст того, що відбувається, 
зрозумілий — у катастрофічному стані економіки висвічуються системні прорахунки 
економічної політики.  

Які перспективи? Подивіться прогноз на 2016 рік. Суперечка йде про те, чи досяжні 2% 
зростання. І це за умови, що наш мінімум — 5–6%. Це одна з визначальних умов не тільки 
реалізації наших планів евроінтеграційної перспективи, а насамперед нашого виживання як 
суверенної держави, нашої соборності. Добре розумію, що стратегія країни — це не тільки 
економіка, це, насамперед, світоглядні засади, політичні, соціальні, духовні і, звісно, економічні 
перетворення в їх системній зумовленості. Але в нинішніх умовах, завдання економічного 
зростання на рівні не нижче 5–6% набуває в стратегії країни системоутворюючої функції». 

 

Докладніше: 
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/anatoliy-galchinskiy-ukrayinske-koleso-v-strategiyi-ce-te-

chogo-nam-ves-chas-brakuye-_.html  

 
 

ДУМКА ЕКСПЕРТА 

ЧИ ЗДІЙСНИТЬСЯ 

ПРОРОЦТВО  

ПРО КІНЕЦЬ ЄВРОПИ 

 
Богдан ДАНИЛИШИН 

 
«Багато європейських країн ніяк не хочуть розчинятися в ЄС, як державному формуванні 

(хоча б так, як американські штати в США). Вони як і раніше залишаються національними 
державами, що добре показала нинішня іммігрантська криза. Вони не можуть пережити 
гіпотетичного відділення своїх провінцій - ні відокремлення Шотландії, ні відділення Каталонії, 
ні можливого відокремлення Фландрії. Для національних урядів цих країн подібне вище за їх 
розуміння доцільності та національної толерантності. У той же час, США, не мають таких 
проблем, і зосереджені на технологіях, все далі і далі відходять у технологічному розвитку від 
ЄС. Останньою підривною зміною з Європи, здатною кардинально змінити картину світової 
економіки, мабуть, був винахід світової павутини англійцем Тімом Бернерс-Лі в 1989 році. 

І зовсім не випадково ми бачимо кризу технологій в цитаделі європейського капіталізму 
Німеччини, підприємства якої підробляють тести для дизельних двигунів (Volkswagen) і лише 
клонують американські технологічні стартапи (RocketInternet). Європейському розвитку потрібні 
не наслідування, а прориви. Але такі прориви робляться енергійними підприємцями, а не 
бюрократами». 

 

Докладніше: 
http://nv.ua/ukr/opinion/danylyshyn/chi-zdijsnitsja-prorotstvo-pro-kinets-jevropi-73545.html  

ЯК СТАБІЛІЗУВАТИ 

ЕКОНОМІКУ  

КРАЇНИ? 

 
Анатолій МАКСЮТА 

 
«Українська економіка, мабуть, найбільше потребує інвестицій, які дадуть швидке 

економічне зростання. Уряд мав би бути зацікавлений в інвестиціях в переробну промисловість, 
де одним із світових лідерів є Німеччина. Було б добре, якби в Україну прийшли великі виробники 
автомобілів чи сільськогосподарської техніки, які створюють високу додану вартість. 

Для того, щоб мати німецьку якість, про яку сказав Прем’єр-міністр України, необхідно 
мати німецькі технології, вони можуть прийти тільки з цими інвесторами. Сьогодні ж Україна 
має «мінус» за капітальними інвестиціями. Прямі іноземні інвестиції мінімальні – фактично, 
вони не вирішують жодних проблем України. Позиція німецького бізнесу відома: вони готові 
вкладати в Україну, але для цього потрібно вирішити низку питань.  

Можливо, це звучить незвично, але на перешкоді – наша нездатність прийняти ці 
інвестиції. Потрібно створити умови, у яких інвестор звик працювати в інших країнах. Це 
стосується судової системи, боротьби з корупцією, але, крім того, потрібна активна позиція 
держави. Держава повинна продемонструвати, що вона хоче цих інвестицій і готова створити 
для інвесторів особливі умови. Так свого часу робили країни Східної Європи». 

 

Докладніше:  
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/anatoliy-maksyuta-na-espresotv-23102015 

ЯК ВТРИМАТИ  

УКРАЇНСЬКУ  

ЕКОНОМІКУ? 

 
Олександр СУХОМЛИН 

 
«Українська економіка запрограмована на кризи раз на 3-4 роки. Аби зрушити ситуацію, 

фактично, з мертвої точки, потрібні державні цільові програми, яких, на жаль, сьогодні немає. 
Українські виробники не в змозі конкурувати із західними через технологічну 

відсталість. Покращення економіки можливе винятково завдяки самим українцям. Але вони 
сподіваються на те, що держава створить швидкі умови для розвитку.  

На жаль, моделі чи концепції, яка б допомогла зрушити з місця економіку, немає. 
Найближчої зими, однак, не варто очікувати ні апокаліпсису, ані покращення. Швидше 
всього, усе залишиться, як є. 

Вирішення питання виділення Україні кредитів лежить винятково у політичній  площині. 
Гроші нам дадуть. Зрозуміло: ті, хто дають гроші, хочуть, щоб їх не розікрали. Хай вкрадуть 
10, 20, 30 відсотків, але решта запрацює для України.  

Щоб до нас прийшов інвестор, ми повинні виконати своє домашнє завдання – провести 
економічні реформи, щоб нам повірили». 

 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/oleksandr-suhomlyn-u-vechirnomu-teleekspresi-

espreso-tv-20102015  

НОВИЙ РЕЦЕПТ ВІД МЕРТ:  

ЯК СХРЕСТИТИ БУЛЬДОГА З 

НОСОРОГОМ 

 
Володимир ПАНЧЕНКО 

 
«Уряд затіяв гру «запропонуй найбільш безглузду ідею». Лідирує у ній Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі з пропозицією створити державну керуючу холдингову 
компанію з 12 стратегічних підприємств. 

На думку ініціаторів, до її складу повинні увійти «Нафтогаз», «Укргідроенерго», 
«Надра України», «Укрбуд», «Український банк реконструкції та розвитку», «Хартрон», 
Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Родовід-банк та інші. 

Урядовці хочуть схрестити  бульдога з носорогом - інакше ідею не назвеш. 
Безперечно, державними підприємствами потрібно або ефективно управляти, 

або виставляти на продаж. У цьому сенсі створення державної холдингової компанії 
виправдане. Однак у будь-якій справі повинна бути логіка. У даному випадку вона 
відсутня. 

Оптимальним варіантом могла би стати холдингова компанія з промислових 
підприємств з експортною спрямованістю. Сконцентрувати її варто, наприклад, на 
розвитку високотехнологічного експорту». 

 

Докладніше: 
http://www.epravda.com.ua/columns/2015/10/23/564236/  

http://edclub.com.ua/blog/zemlya-obidovana
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/anatoliy-galchinskiy-ukrayinske-koleso-v-strategiyi-ce-te-chogo-nam-ves-chas-brakuye-_.html
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/anatoliy-galchinskiy-ukrayinske-koleso-v-strategiyi-ce-te-chogo-nam-ves-chas-brakuye-_.html
http://nv.ua/ukr/opinion/danylyshyn/chi-zdijsnitsja-prorotstvo-pro-kinets-jevropi-73545.html
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/anatoliy-maksyuta-na-espresotv-23102015
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/oleksandr-suhomlyn-u-vechirnomu-teleekspresi-espreso-tv-20102015
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/oleksandr-suhomlyn-u-vechirnomu-teleekspresi-espreso-tv-20102015
http://www.epravda.com.ua/columns/2015/10/23/564236/


 

 

 

 
АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ 

УКРАЇНА  

У РЕЙТИНГУ  

«КРИХКОСТІ» ДЕРЖАВ 
Американський Фонд Миру (Fund for Peace) спільно 

з журналом Foreign Policy щорічно складає рейтинг 
«крихкості» країн.  

Позиції в рейтингу розподіляються на підставі 
Індексу «крихкості» держав (The Fragile States Index) та 
відображають здатність влади контролювати збереження 
цілісності територій, демографічну, політичну та 
економічну ситуацію в країні. 

Вже багато років поспіль рейтингове лідерство 
зберігає Фінляндія, як дуже стійка країна. 

 
Україна у даному рейтингу за 2015 рік потрапила в 

групу з рівнем стабільності нижче середнього і посіла 84 
місце із 178 країн світу, втративши за рік одразу 29 
позицій, що передусім обумовлено наявним війcьковим 
конфліктом. 

У цій групі Україна перебувала лише у 2006 році, 
коли було започатковано таке дослідження.  

Росія цьогоріч була оцінена як країна із високим 
рівнем нестабільності – 65 позиція. 

 

http://edclub.com.ua/analityka/ukrayina-v-reytyngu-
kryhkosti-derzhav  

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 

ДОПОМОГА ДЕРЖАВИ ЯК ЗАПОРУКА 

ПОКРАЩЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ  

В КРАЇНІ 

В умовах економічного 
спаду, зменшення доходів 
громадян та знецінення 
національної валюти допо-
мога держави при народжені 
дитини в деяких випадках є чи 
не єдиним джерелом для 
існування наймолодших 
членів суспільства. 

Експерти Економічного 
дискусійного клубу спробува-
ли проаналізували вартість 
деяких непродовольчих това-
рів для дітей та розрахувати  
на що може вистачити державної допомоги при народженні в умов. 

За даними Держстату, за січень-серпень 2015 року кількість померлих людей 
перевищила кількість живонароджених на 130 483 особу або на 48%, а за наміченої динаміки 
цін на товари для дітей про природний приріст українців говорити не доводиться. 

 

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. 

СТАН ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА ОСНОВНИХ РИНКАХ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ У СІЧНІ-ВЕРЕСНІ 2015 РОКУ 

ЩО МОЖНА  

КУПИТИ  

НА ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ? 
Останній раз величина прожиткового мінімуму для 

основних соціальних і демографічних груп населення була 
переглянута парламентом у вересні ц.р.. Так, прожитковий 
мінімум в розрахунку на одну особу встановлено на рівні 
1330 грн, а для працездатного населення – 1378 грн, що 
перевищує попередні показники на 13,1%.  

Фактична інфляція, яка склалася за період від 
попереднього перегляду розміру прожиткового мінімуму (з 
грудня 2013 року)  склала 176,5%.  

ЕДК розрахував орієнтовну структуру витрат 
працездатного українця у межах прожиткового мінімуму.  

 
Основні витрати припадають на продукти харчування. 

Мінімальна  вартість місячного набору продуктів харчування 
для працездатних осіб становила у вересні 1069 гривень, 
або 77% від прожиткового мінімуму. Половина коштів 
спрямовувалася на купівлю м’ясної та молочної продукції. 

 

http://edclub.com.ua/analityka/shcho-mozhna-kupyty-
na-prozhytkovyy-minimum  

ПАДІННЯ У ПРОМИСЛОВОСТІ 

ТРИВАЄ, АЛЕ ЙОГО ТЕМПИ 

УПОВІЛЬНИЛИСЬ 
Спад промислового виробництва в Україні у січні-

вересні 2015 року, порівняно з аналогічним періодом 
минулого року склав 16,6% (у січні-серпні 2015 р. падіння 
становило -18,0%).  

Зростання виробництва у січні-вересні 2015 року 
порівняно з відповідним періодом 2014-го не зафіксовано в 
жодній із галузей промисловості. 

 
Джерело: Держстат 

 

За дев’ять місяців найбільше падіння спостерігається 
у добувній промисловості і розробленні кар’єрів - на 18,7%. 
Зниження обсягів виробництва у переробній промисловості 
склало 16,3%, а у постачанні електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – 13,7%. 

Падіння промислового виробництва в Україні  у січні-
вересні 2015 року по відношенню січня-вересня 2014 р. 
було найбільшим серед країн колишнього СРСР та Європи.  

 

http://edclub.com.ua/analityka/padinnya-u-promyslovosti-
tryvaye-ale-yogo-tempy-upovilnylys  

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ  

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ  

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ? 

Порівняння споживчих  цін на основні види продовольчих товарів  в Україні та 10 країнах 
світу, які були зафіксовані у ІІІ кварталі 2015 р. свідчить про те, що  українці купують продукти 
харчування, у переважній більшості випадків дешевше, ніж жителі досліджуваних країн. 

 
Дещо по іншому виглядає ситуація із цінами на продовольство через призму заробітної 

плати. Розрахунки демонструють, що на суму середньомісячного заробітку в Україні можна 
купити значно менше продуктів харчування, ніж у інших країнах. 

 
http://edclub.com.ua/analityka/skilky-koshtuyut-produkty-harchuvannya-v-ukrayini-ta-sviti  

На засіданні робочої групи, яке 
відбулося у Економічному дискусійному 
клубі у жовтні, було уточнено баланси 
попиту і пропозиції зерна, молока, м'яса, 
цукру, олій рослинних та картоплі станом 
на 01.10.2015. 

Молоко, м'ясо 
За 9 місяців 2015 року всіма категоріями господарств 

України вироблено молока 8405 тис. тонн, або на 4,4% менше 
у січні-вересні 2014 року, м’яса всіх видів – 1639 тис. тонн (на 
1,2 % менше). Скорочення виробництва тваринницької 
продукції відбувається на фоні зменшення чисельності 
поголів’я худоби та птиці. Також спостерігається скорочення 
обсягів імпорту м’ясомолочної продукції. Зокрема, за період 
січня-вересня ц. р. імпорт м’яса зменшився на 22% (до 109 
тис. тонн), імпорт молокопродуктів – у 6 разів (до 49 тис. тонн). 
У вартісному виразі понад 54% імпорту молочної продукції та 
58 % м’ясопродуктів постачається з країн ЄС.  

Експорт молочної продукції з початку року зменшився 
на 25% (до 325 тис. тонн). При цьому, зберігається позитивна 
тенденція до зростання експорту м’ясопродуктів, який у січні- 
вересні ц. р. зріс на 18% (до 180 тис. тонн). Продукція птахів-
ництва в українському експорті м’яса займає 68%. Найбільші 

обсяги експортних поставок м’яса птиці здійснюються до Іраку, 
Німеччини, Нідерландів.  

Порівняно з відповідним періодом 2014 року споживання 
населенням продукції тваринництва скоротилося: м’яса – на 
8,2%, або в середньому за період на 3,2 кг на особу, молока – 
на 8,7% (на 15,5 кг).  

Картопля  
Особливістю вітчизняного картоплевиробництва є його 

концентрація у господарствах населення, де вирощується 
майже 99% врожаю. За оперативними даними, у 2015 році 
вирощено 20,4 млн. тонн картоплі, що на 12,5% менше, ніж 
роком раніше. Незважаючи на це, ресурсне наповнення 
внутрішнього ринку є достатнім для забезпечення харчових 
потреб населення у цьому виді продукції, фактичний обсяг 
яких, за даними статистики, за минулі десятиріччя не 
перевищував 7 млн. тонн.  
Відповідно до балансових розрахунків у 2015 році на 
споживання населенням буде спрямовано близько 6,2 млн. 
тонн картоплі, або з розрахунку 145 кг на особу при 
раціональній нормі 124 кілограми.  

На насіння під цьогорічний врожай використано 5,5 млн. 
тонн картоплі. Понад 40% від отриманого врожаю 
спрямовуватиметься на кормові потреби, переробку та втрати.  

 

Цукор 
Оцінку виробництва цукру у поточному 2015/2016 м.р. 

збережено на рівні 1200 тис. тонн, що на 42% нижче від 
показника минулого сезону. Зменшення виробництва цукру 
обумовлене скороченням на 28% площ посіву цукрових 
буряків під урожай 2015 р. і зниження врожайності.  

Перехідні залишки цукру на 01.09.2015 оцінюються на 
рівні 503 тис. тонн. Загальна внутрішня пропозиція цукру 
оцінюється у 1,7 млн. тонн, або на рівні внутрішнього попиту.  

У вересні ц. р. розпочато сезон переробки цукрових 
буряків та вироблено 183 тис. тонн цукру. Внутрішнє 
споживання склало 138 тис. тонн. Залишки цукру на 01.10.2015 
оцінюються у 541 тис. тонн, ( на 12,6% менше, ніж на відповідну 
дату минулого року). У вересні експортовано 7 тис. тонн цукру.  

Олії рослинні 
У першому місяці нового 2015/2016 м.р. вироблено 350 

тис. тонн олій рослинних, в тому числі соняшникової – 296 тис. 
тонн. На внутрішнє продовольче споживання спрямовано 50 
тис. тонн, або 1,1 кг в розрахунку на одну особу. Основний 
обсяг виробленої олії – 241 тис. тонн – було експортовано. 
Імпорт у вересні ц. р. склав 21 тис. тонн.  
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