
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.edclub.com.ua, www.facebook.com/edcukraine 

ЕКОНОМІЧНИЙ М   НІТОР 

Інформаційний дайджест Економічного Дискусійного Клубу (ЕДК) 

№9,  

грудень  
2015 року 

БЮДЖЕТ ПОГАНИЙ,  

АЛЕ БЕЗ БЮДЖЕТУ  

– ЩЕ ГІРШЕ 
 

Євген ОЛЕЙНІКОВ 
«Класична фраза Прем’єр-міністра: «Навіщо нам потрібні наші науково-дослідні 

інститути? Треба брати вже відомі у світі технології і заводити їх в Україну» не викликає нічого, 
окрім здивування. Це просто удар по мізкам.  

Цей бюджет не узгоджений ні з якими кроками чи діями. Тому його можно назвати просто 
бюджетом хаосу. Але якщо його не прийняти, то хаосу буде на жаль ще більше. Уряд надав 
зобов'язання міжнародним партнерам, що бюджет буде прийнято. І тільки у цьому випадку буде 
продовжено зовнішнє фінансування МВФ, і тільки у цьому випадку можно розраховувати на 
зовнішні інвестиції. 

Тому бюджет треба приймати негайно. У другому кварталі наступного року вносити до 
нього зміни. А зміни до Податкового кодексу - доопрацювати та прийняти у першому півріччі 2016 
року, щоб бюджет на 2017 рік було створено на новій податковій базі». 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/blog/byudzhet-poganyy-ale-bez-byudzhetu-shche-girshe  

 

БЮДЖЕТ-2016 ПОТРЕБУЄ 

ДООПРАЦЮВАННЯ ТА 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 
 

Експерти ЕДК 
«На 10-20 відсотків цей бюджет побудований на неіснуючому законодавстві. Викликає 

багато запитань і якість документу. Існують певні ризики і у фінансово-кредитній сфері. Проект 
бюджету містить низку статей, які передбачають право брати запозичення понад ліміти, 
встановлені законом про бюджет.  

Неоднозначний ефект і від задекларованого зменшення податкових ставок. Так, 
зменшення ЄСВ одразу призведе до збільшення дефіциту Пенсійного фонду на суму близько 100 
млрд. грн. Серйозну стурбованість викликає і різке скорочення видатків на наукову діяльність та 
соціальну сферу – сектори, які визначають майбутню конкурентоспроможність країни.  

Експерти ЕДК одностайні у своїй думці: у представленому проекті бюджету закладені 
серйозні ризики як у доходній, так і у видатковій частині бюджету, а тому він потребує 
доопрацювання і вдосконалення». 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/diyalnist/byudzhet-2016-potrebuye-doopracyuvannya-ta-vdoskonalennya-eksperty-edk  

 
 

ДУМКА ЕКСПЕРТА 

БЮДЖЕТ, ЯК ЇЖА, ЩО ПРИГОТОВАНА  

ІЗ ПОРУШЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ,  

Є НЕПРИДАТНИМ ДО СПОЖИВАННЯ 
 

Анатолій МАКСЮТА 
«Є певна процедура розгляду бюджету. Питання підготовки, процедури, термінів дуже 

важливе. Що стосується суті бюджету – це політичне питання. Він відображає ту ситуацію, яка є в 
країні, і може змінитися лише тоді, коли зміниться сама ситуація.  

Що важливо: бюджет – це найголовніший інструмент, яким уряд може впливати на цю 
ситуацію через податки, видатки, запозичення, політику дефіциту державного боргу і т. д. Поки 
що бюджет містить дуже багато ризиків, які, очевидно, треба усунути на стадії розгляду. Це - 
ризики доходної частини, бо вона базується на частині законодавства, якого не існує. Ризики 
запозичень, тому що багато статей передбачають запозичення понад ліміти, визначені 
бюджетом. Ризики макроекономічні тому, що той прогноз економіки, на якому базується цей 
бюджет, не є достатньо підкріпленим доказами. Немає практично нічого, щоб сприяло розвитку». 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/byudzhet-yak-i-yizha-prygotovani-z-porushennyam-tehnologiyi-neprydatni-do-

spozhyvannya  

КОШТОРИС ВИЖИВАННЯ:  

ЯКІ ПОКАЗНИКИ ЗАКЛАВ МІНФІН  

У ДЕРЖБЮДЖЕТ-2016 
 

Експерти ЕДК 
«Ще одним вагомим каменем спотикання на шляху досягнення цифр, заявлених у проекті 

держбюджету, можна вважати можливі наслідки реалізації податкової реформи. Презентований 
урядом проект бюджету не є бюджетом економічного зростання. Враховуючи, що цього року 
маємо карколомний спад – мінус 12% ВВП, бюджет має передбачити урядові заходи, 
насамперед для розвитку економіки. Зокрема фінансові – для створення нових робочих місць. 
Адже протягом 2015 року не було створено жодного робочого місця. 

Бюджет 2016 року побудований на зростанні бази оподаткування. І навряд чи такими 
заходами уряду вдасться стимулювати як вихід економіки з тіні, так і її зростання. Почали з того, 
що 2014 року скасували зниження ставки податку на прибуток; далі – ввели військовий збір. 
Тепер фактично ліквідовують для більшої частини платників спрощену систему оподаткування». 

Докладніше:  
http://forbes.net.ua/ua/nation/1407445-koshtoris-vizhivannya-yaki-pokazniki-zaklav-minfin-u-

derzhbyudzhet-2016  
 
   

БЮДЖЕТ-2016.  

ДІАГНОЗ: 

БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
 

Богдан ДАНИЛИШИН 
«Про що не можу мовчати, так це про фактичне «заморожування» базових соціальних 

показників і скорочення реальних соціальних виплат. Заплановане збільшення прожиткового 
мінімуму становить на наступний рік 10,45%, що навіть нижче очікуваного урядом рівня 
інфляції. Я ніколи не був схильний до популістських пропозицій, але цього разу зроблю виняток: 
чи не бажають наші міністри спробувати на своїй шкурі, як це – прожити в місяць на 1496 грн. 
(такий запланований прожитковий мінімум на кінець наступного року)? 

В умовах зростаючої інфляції подібна «економія» цілком передбачувано приведе до 
подальшого зменшення доходів населення і, як наслідок, до падіння його купівельної спроможності. 
У свою чергу падіння купівельної спроможності нанесе серйозний удар по економіці, посиливши 
спад. Економія на зарплатах – не найкраща ідея (навіть якщо це рекомендує МВФ)». 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/blog/byudzhet-2016-diagnoz-bezvidpovidalnist  

МИ ПЕРЕЖИЛИ ОСНОВНИЙ ШОК, 

ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ ВТРАТОЮ  

РОСІЙСЬКОГО РИНКУ 
 

Володимир ВЛАСЮК 
«Для України, яка знаходиться між ринком ЄС і ринком РФ, найоптимальніша модель – 

працювати з обома ринками. Але Росія не залишила вибору українським виробникам.  
Я б почав із такого загального показника, як втрата експорту до Росії. У 2012 році наш 

загальний експорт до Росії складав близько 19 млрд. доларів, а в цьому році ми ледве 
виходимо на показник 4,5 млрд. доларів. Тобто, близько 15 млрд. доларів ми втратили за 
останні три роки. Причому, втрати почалися ще раніше, до політичних ускладнень. Більш того, 
ми вже пережили основний шок, пов’язаний із втратою російського ринку. Звичайно, наслідки 
деякий час ще будуть даватися взнаки. Частка російського ринку у нашому експорті складає 
12 відсотків, у той час як європейського – близько 34 відсотків. Тобто, ми все більше й більше 
прив’язуємося до економіки Євросоюзу». 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/my-vzhe-perezhyly-osnovnyy-shok-povyazanyy-iz-vtratoyu-

rosiyskogo-rynku-volodymyr-vlasyuk  

ШАНОВНІ ДРУЗІ! 

Члени Економічного дискусійного клубу щиро вітають Вас із Новим 2016 роком та Різдвом Христовим! 
Рік, що минає, став роком народження нашого Клубу. 
Усвідомлюючи, що стабільне майбутнє нашої країни неможливе без консолідації суспільства, ми створили відкриту 

платформу для об’єднання знань та досвіду всіх небайдужих фахівців своєї справи. 
За Вашої підтримки ми започаткували широке громадське обговорення питань, важливих для суспільно-

економічного розвитку країни, за підсумками якого було надіслано низку рекомендацій до вищих державних установ. 
Ми віримо, що завдяки нашій з Вами активній громадянській позиції, нам вдасться зорієнтувати вектор розвитку 

держави на добробут кожного українця. 
Зичимо Вам домашнього затишку, прогнозованого майбутнього, душевного спокою та мирного неба! 
Дякуємо, що Ви з нами! 
З повагою 

Анатолій МАКСЮТА, 
Президент Економічного дискусійного клубу 

 
 

 

В ніч на 25 грудня о 4:05 Верховна Рада ухвалила Державний бюджет України на 2016 рік. Добре це чи погано? 

http://edclub.com.ua/blog/byudzhet-poganyy-ale-bez-byudzhetu-shche-girshe
http://edclub.com.ua/diyalnist/byudzhet-2016-potrebuye-doopracyuvannya-ta-vdoskonalennya-eksperty-edk
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/byudzhet-yak-i-yizha-prygotovani-z-porushennyam-tehnologiyi-neprydatni-do-spozhyvannya
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/byudzhet-yak-i-yizha-prygotovani-z-porushennyam-tehnologiyi-neprydatni-do-spozhyvannya
http://forbes.net.ua/ua/nation/1407445-koshtoris-vizhivannya-yaki-pokazniki-zaklav-minfin-u-derzhbyudzhet-2016
http://forbes.net.ua/ua/nation/1407445-koshtoris-vizhivannya-yaki-pokazniki-zaklav-minfin-u-derzhbyudzhet-2016
http://edclub.com.ua/blog/byudzhet-2016-diagnoz-bezvidpovidalnist
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/my-vzhe-perezhyly-osnovnyy-shok-povyazanyy-iz-vtratoyu-rosiyskogo-rynku-volodymyr-vlasyuk
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/my-vzhe-perezhyly-osnovnyy-shok-povyazanyy-iz-vtratoyu-rosiyskogo-rynku-volodymyr-vlasyuk


 

 

 

 

 
АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ 

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 

ЧИ ТАКЕ СТРАШНЕ  

ЕМБАРГО  

РОСІЇ? 
З 1 січня 2016 року Україна долучиться до низки 

країн, яким кремлівське керівництво заборонило 
експортувати до Росії продовольство. 

Які ж збитки понесе Україна внаслідок 
запровадження продуктового ембарго?  

ЕДК, ґрунтуючись на даних статистики, розрахував 
вартість експорту до Росії продовольчих товарів, 
зазначених у заборонному переліку, та їх частку  у 
загальних обсягах  українського експорту.   

 
Відповідно до переліку, затвердженого постановою 

Уряду РФ, під заборону потрапили: яловичина, свинина, 
м'ясо птиці, ковбасні вироби, м’ясні продукти (солені, копчені, 
сушені), риба та рибопродукти, молоко і молочна продукція, 
овочі (за винятком насіннєвого матеріалу), плоди та горіхи, 
інші готові продукти віднесені до  груп 19 та 21 класифікатора 
товарів зовнішньоекономічної діяльності.  

 

http://edclub.com.ua/analityka/chy-take-strashne-
embargo-rosiyi   

БАЛАНСИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬСТВА  

СТАНОМ НА 1 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 

ГЕНДЕРНА  

РІВНІСТЬ  

В УКРАЇНІ 
Світовий економічний форум (World Economic 

Forum) опублікував щорічне глобальне дослідження – 
Індекс гендерного розриву 2015 (The Global Gender Gap 
Index 2015) із супроводжуючим його рейтингом країн світу 
за показником рівноправності чоловіків та жінок. 

Цьогорічне дослідження охопило 145 країн світу.  
Україна за рівнем гендерної рівності, посіла 67 

місце між Гайаною (66) та Малаві (68) і, порівняно з 
попереднім дослідженням, погіршила свої позиції на 11 
пунктів. 

 
Найгірші позиції у гендерній рівності Україна займає 

у сфері політичних прав (107 місце). Зокрема, за 
співвідношенням жінок до чоловіків у парламенті Україна 
має індекс 0,14; щодо розподілу посад міністрів – 0,12, у 
той час коли рівність вимірюється одиницею. 

 

http://edclub.com.ua/analityka/genderna-rivnist-v-
ukrayini  

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТОРГІВЛІ 

УКРАЇНИ ТА ЄС  

У СІЧНІ-ВЕРЕСНІ 2015 РОКУ 
З 1 січня 2016 року Угода про зону вільної торгівлі між 

Україною та ЄС запрацює у повному обсязі. Напередодні цієї 
історичної події ЕДК проаналізував поточні показники 
міжнародної торгівлі сторін Угоди, скориставшись 
інформацією органів статистики України та ЄС. 

 
Левову частку українського експорту становить 

сировинна складова. Основними товарними позиціями є 
зернові культури, залізорудна сировина та металопродукція. 
Орієнтованість на вивезення сировинних ресурсів є основним 
чинником нестабільності експортних позицій України, оскільки 
сировинні ринки тісно пов’язані зі світовою кон’юнктурою. 

Україна імпортує паливні ресурси, машини та 
обладнання (16%), а також продукти хімічної промисловості 
(передусім, фармацевтичні вироби та мінеральні добрива).  

Зовнішня торгівля ЄС орієнтована на товари з високим 
ступенем переробки. Першу позицію в структурі як експорту, 
так і імпорту займають машини та обладнання − відповідно 
42% та 30%. Частка сировинних товарів та енергоносіїв  у 
експорті становила  близько 14%, у імпорті − 30%. 

 

http://edclub.com.ua/analityka/osnovni-pokaznyky-mizhnarodnoyi-
torgivli-ukrayiny-ta-yevrosoyuzu-u-sichni-veresni-2015   

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 
основних видів продовольства станом на 
01.12.2015.  

Зерно 
Учасниками засідання було покращено оцінку валового 

збору зернових культур у поточному сезоні до 59,7 млн. тонн за 
рахунок збільшення врожаю кукурудзи до 23 млн. тонн. 

Попит внутрішнього ринку у зерні оцінюється у 27,1 млн. 
тонн, на продовольчі потреби спрямовуватиметься 6,5 млн. тонн. 

Експортні можливості оцінено у 37,5 млн. тонн, в тому 
числі 15,1 млн. тонн пшениці, 4,1 млн. тонн ячменю та 17,9 млн. 
тонн кукурудзи. 

Згідно з оперативними даними митної статистики, у 
липні−листопаді поточного маркетингового сезону Україна 
експортувала 17,6 млн. тонн зерна та продуктів його переробки, 
що на 15,8% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. 
Із загального обсягу експорту пшениці вивезено 9,1 млн. тонн 
(на 24,7% більше), ячменю – 3,7 млн. тонн (на 5,7% більше), 
кукурудзи – 4,7 млн. тонн (на 14,6% більше).  

За даними Держстату, станом на 1 грудня ц. р. у наявності 
 

на підприємствах, які займалися зберіганням та переробкою, 
знаходилося 30,8 млн. тонн зерна, з якого 12,5 млн. тонн 
пшениці, 2,2 млн. тонн ячменю, 14,7 млн. тонн кукурудзи. 

Олії рослинні 
У вересні-листопаді 2015/2016 маркетингового року 

вітчизняними підприємствами вироблено 1148 тис. тонн олій 
рослинних, в тому числі соняшникової – 1042 тис. тонн. Із 
загального обсягу виробництва на внутрішнє продовольче 
споживання спрямовано 109 тис. тонн. Основний обсяг 
виробленої олії – 680 тис. тонн – було експортовано. Майже 
50% українського олійного експорту припадає на Індію (35%) 
та Китай (15%). Імпорт  за 3 місяці  склав  55  тис. тонн. 

Молоко, м'ясо 
За 11 місяців 2015 року всіма категоріями господарств 

України вироблено 10 026 тис. тонн молока, або на 4,3% 
менше, ніж у січні-листопаді 2014 року, м’яса всіх видів – 2056 
тис. тонн (на 1,3 % менше).  Скорочення виробництва 
тваринницької продукції відбувається на фоні зменшення 
чисельності поголів’я худоби та птиці.  

Негативна тенденція щодо зменшення поголів’я та 
виробництва тваринницької продукції у грудні п. р. дещо 
уповільнилися. За період січня-листопада ц. р. імпорт м’яса 

 

зменшився на 21% (до 144 тис. тонн), імпорт молокопродуктів 
– у 5 разів (до 66 тис. тонн). У вартісному виразі 60% імпорту 
молочної продукції та 80% м’ясопродуктів постачається з ЄС.  

Експорт молочної продукції за період січня-листопада 
зменшився на 8,3% (до 440 тис. тонн). У той же час експорт 
м’ясопродуктів зріс на 15,3% (до 225 тис. тонн). Споживання 
населенням продукції тваринництва скоротилося: м’яса – на 
7,2%, або на 3,9 кг на особу, молока –  на 6,5 % (на 14,6 кг). 

Цукор 
У вересні-листопаді поточного м.р. вироблено 1304 тис. 

тонн цукру, що на 27% менше, ніж у відповідному періоді 
минулого сезону. Внутрішнє споживання за три місяці 
оцінюється у 416 тис. тонн. З початку сезону експортовано 10 
тис. тонн цукру, імпорт був відсутнім. Залишки  цукру на 
01.12.2015 оцінюються у 1381 тис. тонн, що на 23% менше, ніж 
на відповідну дату минулого року. 

Покращено оцінку виробництва бурякового цукру у 
2015/2016 маркетинговому році до 1450 тис. тонн, що на 30% 
нижче показника минулого сезону. 

Детальніше за посиланням: 
 http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-

osnovnyh-vydiv-prodovolstva-stanom-na-01122015 
 
 
 

  
 

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН  

В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ  

У ЛИСТОПАДІ 2015 РОКУ 
У листопаді 2015 року в 

Україні зафіксовано інфляцію на 
рівні 2-х відсотків. 

Зростання споживчих цін 
торкнулося всіх товарних груп, за 
винятком алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів. Найбільше 
ціни зросли у групах: 
житло, вода, електроенергія, 
газ та інші види палива – на 
3,3%. Це відбулося в ос-
новному за рахунок подо-
рожчання гарячої води та 
опалення − на 17,2%; 
продукти харчування та безалкогольні напої – на 2,5%.  

Рекордсменами зростання цін у групі стали: овочі (+18,1%), яйця (+13,1%) та цукор (+10,9%). 
У річному вимірі інфляція склала 46,6% і у порівнянні із окремими країнами Євросоюзу 

та  колишнього СРСР є найвищою.  
http://edclub.com.ua/analityka/indeks-spozhyvchyh-cin-v-ukrayini-ta-inshyh-krayinah-

svitu-u-lystopadi-2015-roku   

ІНДЕКС  

УКРАЇНСЬКОГО БОРЩУ  

У ЛИСТОПАДІ 2015 РОКУ 
Відомо, що скільки хазяйок – стільки борщів. У різних регіонах України борщ готують 

по-різному, але є і загальний рецепт приготування традиційного українського борщу. 
Саме, скориставшись таким рецептом експерти Економічного дискусійного клубу 
започаткували постійно діючу рубрику «Індекс українського борщу», у якій щомісяця 
публікується значення цього індексу. 

 У листопаді  
2015 року вартість 
каструлі  українсь-
кого борщу об’ємом 
3,5−4 літра стано-
вила: з м’ясом – 
74,17 гривні, без 
м’яса −21,91 гривні. 

Тобто, у порів-
нянні з жовтнем ц.р. 

борщ з м’ясом подорожчав − на 4,7%, борщ без м’яса − на 4,9%. 
У порівнянні з листопадом 2014 року вартість борщу для українців зросла: з м’ясом 

– на 46,8%, без м’яса – у 2,7 рази. 
http://edclub.com.ua/analityka/indeks-ukrayinskogo-borshchu-u-lystopadi-2015-roku   
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