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№8,  

листопад  
2015 року 

ЧИ ВАРТО  

РОЗРИВАТИ ЗВ’ЯЗКИ  

З СНД 

 
Богдан ДАНИЛИШИН 

 
«Слід чесно зізнатися самим собі, що Україна поки не готова до ефективної та 

швидкої інтеграції з ЄС, і ні про яке повноправне членство нашої країни в ЄС зараз не 
може бути і мови (у Євросоюзу і без нас проблем вистачає – Греція, Кіпр, біженці, 
терористичні загрози, відсутність економічного зростання).  

Поки нам обіцяють лише асоціацію, але в обмін на проведення болісних 
економічних реформ за рецептами МВФ. Причому, очевидно, що такі умови поставлять 
українську промисловість у невигідне становище порівняно з розвиненими країнами 
Заходу (та й не лише Заходу), оскільки у нас для міжнародної торгівлі немає 
конкурентоспроможної на світових ринках високотехнологічної промислової продукції (є 
тільки відносно конкурентоспроможна сировина). 

Тому в такій ситуації тотальне припинення співробітництва України з країнами СНД 
стало б у стратегічній перспективі недалекоглядним кроком. Не варто забувати, що СНД 
є не стільки політичним союзом, скільки відносно ефективним економічним об’єднанням 
держав колишнього СРСР, вся економіка якого була єдиним господарським механізмом». 

 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/blog/chy-varto-ukrayini-rozryvaty-zvyazky-z-snd  

 

РАДИКАЛЬНІСТЬ  

ОЗНАЧАЄ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 
Лешек БАЛЬЦЕРОВИЧ 

 
«Відповідальна та професійна податкова реформа має відповідати кільком умовам.  
Вона повинна бути відповідальною з фіскальної точки зору. Коли дефіцит бюджету 

ще високий, як зараз в Україні, зменшення бюджетних витрат повинно перевищувати 
скорочення податкових надходжень. А стійкого зменшення витрат можна досягти тільки за 
допомогою продуманих реформ, а не простих скорочень, які можуть призвести до хаосу.  

Вона повинна усунути головні перешкоди для економічного зростання, які 
приховані в успадкованій податковій системі. Її спрощення надзвичайно важливо, 
особливо у випадку України. Подібне спрощення означає максимальне скорочення 
кількості податкових ставок і пільг. Це, зокрема, зменшить ухилення від сплати податків 
і рівень корупції.  

Вона повинна задовольняти потребу у справедливому оподаткуванні. На найбільш 
елементарному рівні це означає, що бідні не повинні платити більше податків, ніж багаті. 
Справедливість оподаткування важлива не тільки з моральної точки зору, але і для того, 
щоб зберегти широку підтримку реформ та дій уряду». 

 

Докладніше: 
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/radikalnist-oznachaye-vidpovidalnist-_.html  

 
 

ДУМКА ЕКСПЕРТА 

ВІД ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІЙН  

РОСІЯ ВТРАТИТЬ БІЛЬШЕ,  

НІЖ УКРАЇНА 

 
Володимир ВЛАСЮК 

 
«Основний шок, пов’язаний з падінням експорту в Російську Федерацію, Україна вже 

пережила. Звичайно, основна позиція – це газ, який складає в українському імпорті 53 
відсотки. У наступному році Російська Федерація, у відповідь на введення повномасштабної 
угоди про вільну торгівлю між Україною і Європейським Союзом планує, з одного боку, 
ввести ембарго на ряд видів продукції, а з іншого – анулювати вільну торгівлю у двосторонніх 
відносинах та перейти на режим преференцій. Це означає, що мита, які були нульовими, 
стануть від 5 до 10 відсотків на різні види продукції. Що ж до ембарго, то воно стосується, 
насамперед, продукції сільського господарства та харчової промисловості. У кошику 
поставок до Російської Федерації за 2014 рік ця продукція склала не більше 5 відсотків, 
домінували інші статті в торгівлі. 5 відсотків – це, хоч і неприємно, але не робить погоди в 
українських поставках. Дії цього ембарго ми фактично не відчуємо. 

Щодо газу, то ми значно зменшили залежність від Росії завдяки диверсифікації 
поставок із Євросоюзу. Там, до речі, й ціна нижча: на 5-10 відсотків)». 

 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/volodymyr-vlasyuk-pro-torgovi-viyny-ukrayiny-i-rf-

unian-tb-26112015  

У 2010 РОЦІ НЕ ПРОВЕЛИ  

ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ  

ЛИШЕ УКРАЇНА І СУДАН 

 
Елла ЛІБАНОВА 

 
«В 2010-му тільки дві країни з усього світу не провели перепис — це Судан та Україна. 

Перепис проводиться раз на десять років. Я дуже сподіваюсь, що в цьому десятиріччі ми 
проведемо перепис. Але для того, щоб він відбувся, потрібно готуватися, мінімум два роки. 
Бюджет — 2–3 мільярди гривень. 

ООН рекомендує проводити переписи населення в роки, які закінчуються на 0, 9 або 1. 
Це робиться для того, щоб потім звести населення Європи. З циклу 2010 року ми вже випали, 
я сподіваюся, що в цикл 2020 ми ввійдемо. Жити до 2019 року без статистики дуже погано. 
Ми не знаємо, де розмістилися люди, які виїхали с Донбасу. 

Він нам дасть змогу знайти цих людей, дізнатися який у них рівень освіти, якою мовою 
вони спілкуються, як вони себе позиціонують. Така різноманітна інформація необхідна. Сьогодні 
достовірної інформації ми практично не маємо. Я сподіваюся, що 19-го, або 20-го, або 21-го року 
ми все ж проведемо перепис. Перепис — це складна робота, і до неї треба готуватися мінімум 
2 роки. Якщо ми 17-го року не почнемо підготовку, то знову виникнуть труднощі». 

 

Докладніше:  
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/ella-libanova-v-efiri-gromadskogo-radio-24112015  

 
   

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ  

«КРЕДИТУ ЯНУКОВИЧА»  

У 3 МІЛЬЯРДИ ДОЛАРІВ 

 
Євген ОЛЕЙНІКОВ 

 
«Реструктуризація, в принципі, може включати в себе не тільки списання, але також і 

розстрочку та відстрочку боргу, тобто, зменшення податкового навантаження на певний термін 
за рахунок того, що борг, який треба було віддати сьогодні, а в більшій сумі можна віддавати 
протягом більшого терміну часу. В принципі, назвати це реструктуризацією можна.  

Чому це зробив очільник сусідньої держави, сказати, в принципі, важко. Але, як на мене, 
він продемонстрував здібність постійно перекидати гарячий каштан, коли він опиняється на 
його половині поля в його руках. Ключова теза – не те, що він пропонує реструктуризацію, а те, 
що пропонує її винятково під гарантії урядів Євросоюзу та США. Тобто, фактично, намагається 
перекласти відповідальність з себе на іншу сторону: «Я погоджуюсь, але дайте гарантії».  

Як би ми не ставились до цих слів, але офіційна позиція керівництва РФ – вони бажають, 
щоб економічна стабілізація України. Вони це постійно повторюють. І в рамках цієї ідеологічної, 
зовнішньополітичної позиції їм треба робити якісь кроки. Якщо вони просто вимагатимуть борг, це 
буде сильно розходитися з їх задекларованою позицією. А так вони роблять ніби широкий жест». 

 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/yevgen-oleynikov-u-rankovomu-teleekspresi-espreso-

tv-17112015  

СИТУАЦІЯ  

НА РИНКУ ЦУКРУ  

ВИКЛИКАЄ ЗАНЕПОКОЄННЯ 

 
Олег ПЕНДЗИН 

 
«Цьогоріч в Україні уперше спостерігається безпрецедентна ситуація, коли у пік сезону 

цукроваріння (який традиційно триває від вересня до грудня) зростають ціни на цукор і в 
роздрібній торгівлі, і у виробників. Нинішнє зростання цін на цукор підштовхує до думки, що 
коли закінчиться сезон цукроваріння, ціни можуть зрости ще більше. 

За даними, які ми сформували в результаті балансування, цього року в Україні буде 
вироблено цукру з буряків на рівні 1,2 млн. тонн. При перехідних залишках, які маємо зараз, і 
при загальному обсязі споживання на рівні 1,7 млн. тонн, ми матимемо невеликий дефіцит. 

У жовтні в роздрібній торгівлі кілограм цукру коштував у межах 16.00 – 16.10 грн. Ціни 
продовжують зростати. Чинників, які впливають на це, чимало, один з них - наповнення 
ринку, яке передбачає необхідність імпорту. Але, якщо подивитися на загальну ситуацію у 
світі, то виходячи з даних різних джерел, на світовому ринку буде спостерігатися дефіцит 
цукру, за різними даними від 3,8 до 5,2 млн. тонн. Тобто, варто очікувати, що й на світовому 
ринку ціни зростуть». 

 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/oleg-pendzyn-shchodo-zminy-cin-na-prodovolchi-

tovary-era-fm-25112015  

http://edclub.com.ua/blog/chy-varto-ukrayini-rozryvaty-zvyazky-z-snd
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/radikalnist-oznachaye-vidpovidalnist-_.html
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/volodymyr-vlasyuk-pro-torgovi-viyny-ukrayiny-i-rf-unian-tb-26112015
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/volodymyr-vlasyuk-pro-torgovi-viyny-ukrayiny-i-rf-unian-tb-26112015
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/ella-libanova-v-efiri-gromadskogo-radio-24112015
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/yevgen-oleynikov-u-rankovomu-teleekspresi-espreso-tv-17112015
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/yevgen-oleynikov-u-rankovomu-teleekspresi-espreso-tv-17112015
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/oleg-pendzyn-shchodo-zminy-cin-na-prodovolchi-tovary-era-fm-25112015
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/oleg-pendzyn-shchodo-zminy-cin-na-prodovolchi-tovary-era-fm-25112015


 

 

 

 

 
АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ 

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 

СУБСИДІЇ НАСЕЛЕННЮ НА ОПЛАТУ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ  

ПОСЛУГ 
Станом на кінець жовтня 2015 року 3,4 млн. 

домогосподарств отримували субсидії для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, що у 7,6 раза більше, ніж 
у жовтні 2014 року, та в 3,1 раза більше, ніж на початок цього року.  

 
Джерело: Держстат 

Зростання кількості домогосподарств, які потребують 
отримання субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, спричинило, насамперед, 
суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. 

Виходячи із економічної ситуації, що склалася, майже 
22,2% українських домогосподарств стали учасниками 
Програми житлових субсидій, отримуючи субсидії для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
що на 19,5 в.п. більше ніж, у жовтні 2014 року. Кількість 
домогосподарств, які потребують субсидії на оплату житлово-
комунальних послуг, зросла у 8 разів. 

 

http://edclub.com.ua/analityka/subsydiyi-naselennyu-na-
oplatu-zhytlovo-komunalnyh-poslug  

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

ТЕРОРИСТИЧНА  

І ВЖЕ НЕ ТАКА МИРНА  

КРАЇНА 
Інститут економіки та миру (The Institute for Economics 

and Peace) опублікували щорічні звіти – Глобальний індекс 
тероризму 2015  (The Global Terrorism Index 2015) та 
Глобальний індекс миру 2015 (Global Peace Index 2015) із 
супроводжуючими рейтингами 162 країн світу за рівнем 
тероризму та їх миролюбства відповідно. 

 
Україна разом із Камеруном, Центрально-

африканською Республікою, Сомалі, Південним Суданом та 
Єменом увійшла до числа країн, які зазнали найвищого рівня 
тероризму у своїй історії. Разом з тим, якщо у переважній 
кількості таких країн терористичну активність пов’язують із 
діяльністю «Ісламської держави», «Боко харам», «Аль-
Каїдою або Талібаном, то в Україні – із «Донецькою 
народною республікою». 

Україна визнана єдиною країною поза межами Африки, 
яка має різке погіршення рівня забезпечуваного миру. 

 
 

http://edclub.com.ua/analityka/terorystychna-i-vzhe-ne-taka-
myrna-krayina  

ПЕРЕРОБКА  

ВАНТАЖІВ  

У МОРСЬКИХ ПОРТАХ 
Незважаючи на негативну динаміку на основних 

товарних ринках України, робота морських портів країни по 
обробці вантажів демонструє позитивні тенденції. 

 
У січні-жовтні ц. р. приріст у морській переробці вантажів 

склав 3,3%. У порівнянні з січнем-жовтнем 2014 року переробка 
вантажів внутрішнього сполучення збільшилася більше ніж 
утричі, імпортних вантажів – на 21%. Переробка експортних 
вантажів скоротилася на 2%, транзитних – на 21,1%. 

Збільшення переробки вантажів внутрішнього 
сполучення свідчить, що вагомий вплив на позитивні 
результати роботи портової галузі мала переорієнтація 
вантажопотоків із одних видів транспорту на інший, яку 
спричинила відсутність дієздатного залізничного та 
автомобільного сполучення із основними промисловими 
центрами, розташованими у східній частині України. Водночас, 
позитивні результати роботи спостерігаються не у всіх портах. 

 

http://edclub.com.ua/analityka/pererobka-vantazhiv-u-
morskyh-portah-ukrayiny  

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. 

На засіданні робочої групи, яке 
відбулося у Економічному дискусійному клубі, 
було уточнено баланси попиту і пропозиції 
зерна, молока, м'яса, цукру, олій рослинних та 
риби станом на 01.11.2015.  

Риба та рибопродукти  
Ураховуючи тенденції щодо добування водних біоресурсів 

та їх імпорту можна констатувати, що у 2015 р. споживання 
українцями риби та рибопродуктів суттєво скоротиться. 

Так, внутрішній вилов риби та добування інших водних 
біоресурсів (з урахуванням домогосподарств) у 2015 році 
оцінюється у  125 тис. тонн, що на 10% менше, ніж торік.  

Девальвація гривні обумовила стрімке подорожчання  
імпорту риби та рибних продуктів, у зв’язку  з цим  суттєво 
впали його обсяги. Обсяг імпорту рибної продукції у  2015 році 
оцінюється у 220 тис. тонн, тобто на 39% менше ніж роком 
раніше. Незважаючи на це, внутрішнє споживання на 66% 
забезпечуватиметься за рахунок імпортних надходжень. 

Загальний фонд споживання риби і рибопродуктів 
населенням оцінюється у 333 тис. тонн, або у розрахунку на 
особу становитиме  7,8 кг що на 30% менше, ніж у 2014 році. 
та забезпечуватиме лише на 39% раціональну норму (20 кг). 

Олії рослинні 
У вересні-жовтні 2015/2016 маркетингового року вітчиз-

няними підприємствами вироблено 766 тис. тонн олій 
рослинних, в тому числі соняшникової – 689 тис. тонн. Із 
загального обсягу виробництва на внутрішнє продовольче 
споживання спрямовано 70 тис. тонн. Основний обсяг 
виробленої олії – 680 тис. тонн – було експортовано. Імпорт  за 
2 місяці  склав  34  тис. тонн.  

У зв’язку із збільшенням у поточному році валового збору 
насіння соняшнику до 11,1 млн. тонн, що на 11% вище 
минулорічного врожаю, було переглянуто оцінку виробництва 
олій рослинних Так, у 2015/2016 маркетинговому сезоні 
виробництво олій рослинних очікується  на рівні     4,75 млн. тонн, 
в тому числі олії соняшникової –   4,5 млн. тонн. 

Експорт оцінюється у 4,35 млн. тонн, із нього олії 
соняшникової – 4,0 млн. тонн,  імпорт – 0,2 млн. тонн. 

Споживання олій рослинних очікується на рівні 13,3 кг на 
одну особу на рік, або в межах раціональної норми.   

Молоко, м'ясо 
За 10 місяців 2015 року всіма категоріями господарств 

України вироблено молока 9288 тис. тонн, (на 4,4% менше, ніж 
у січні-жовтні 2014 року), м’яса – 1838 тис. тонн (на 1,6 % менше).    

Також спостерігається скорочення обсягів імпорту 
м’ясомолочної продукції. За період січня-жовтня ц. р. імпорт м’яса 
зменшився на 23% (до 127 тис. тонн), імпорт молокопродуктів – у 
5 разів (до 58 тис. тонн). Майже 60% імпорту молочної продукції та 
80 % м’ясопродуктів постачається з ЄС.   

Експорт молочної продукції з початку року зменшився на 
14% (до 395 тис. тонн). У той же час експорт м’ясопродуктів зріс на 
14,7% (до 204 тис. тонн). При цьому, за 10 місяців найбільший 
приріст експорту продемонструвала свинина, обсяги експорту якої 
зросли у 4 рази і склали  32 тис. тонн. Основним споживачем 
української свинини була Росія. Продукція птахівництва зберігає 
першість в українському м’ясному експорті (67%). Найбільші 
обсяги експортних поставок м’яса птиці здійснюються до Іраку, 
Німеччини, Нідерландів.  

Внаслідок зниження виробництва та імпорту у січні-жовтні 
ц. р. порівняно з відповідним періодом 2014 року споживання 
населенням продукції тваринництва скоротилося: м’яса – на 
8,2%, або в середньому за період на 3,4 кг на особу, молока –  на 
8,5 % (на 15,8 кг).  

Детальніше за посиланням: 
http://edclub.com.ua/analityka/faktychni-ta-prognozni-balansy-
popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolstva-stanom-n-3  

 

УПОВІЛЬНЕННЯ  

ПАДІННЯ  

ПРОМИСЛОВОСТІ 
Спад промислового виробництва в Україні у січні-

жовтні 2015 року, порівняно з аналогічним періодом 
минулого року склав 15,4%, що на 1,2 в. п. менше, ніж за 
9 місяців 2015 року (у січні-вересні 2015 р. спад 
виробництва становив – 16,6%).  

 
Промислове виробництво у жовтні 2015 року порівняно 

з вереснем 2015 року зросло на 7,3%, уповільнивши темпи 
падіння у річному вимірі до -5,0% (у вересні – 5,1%). 

 

http://edclub.com.ua/analityka/upovilnennya-padinnya-
promyslovosti  

СПОЖИВЧІ ЦІНИ НА ПАЛИВО  

В УКРАЇНІ ТА  

ОКРЕМИХ КРАЇНАХ СВІТУ 
З початку листопада середні ціни на бензин та 

дизпаливо в Україні незначно знизилися. 

 
У доларовому еквіваленті ціни на основні види палива в 

Україні у третій декаді листопада ц. р. були у 1,3 – 1,8 рази 
нижчими, ніж у країнах ЄС. Водночас, українські споживачі 
купують на автозаправках бензин, дизпаливо та газ дорожче, 
ніж жителі Казахстану, Білорусі, Росії та США.  

 

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

ЦУКРОВІ  

ГІРКИ  

В УКРАЇНІ 
У поточному 2015/2016 маркетинговому році на 

зміну профіциту попереднього сезону прийшов дефіцит. 

  
Навряд чи на споживача чекатимуть порожні цукрові 

полиці, адже перехідні залишки попереднього сезону, які  
оцінюються у межах 0,5 млн. тонн дозволять збалансувати 
внутрішню пропозицію з попитом, який не перевищить 
1,7 млн. тонн.   

 

http://edclub.com.ua/analityka/cukrovi-girky  
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