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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/ekonomichne-zrostannya-mizh-mynulym-i-maybutnim

 «…Ідеологічно питання економічного зростання є дилемою – минуле чи майбутнє: 
тобто, як суспільству розподіляти свої ресурси між поточними потребами і потребами 
наступного року, наступного десятиліття або навіть наступного покоління. Причому, в кожен 
конкретний момент часу, коли здійснюється цей вибір, майбутні можливості економіки 
обмежені успадкованими від минулого запасами технологічних знань, природних і 
виробничих ресурсів. Фахівці, які виступають за визнання темпів зростання економіки 
пріоритетним завданням влади, нерідко ратують за те, щоб уряд в цій дилемі схилявся на 
користь майбутнього – більше споживання пізніше за рахунок меншого споживання сьогодні.  
Природно, не всі з цим згодні – багато хто хоче отримувати блага тут і зараз, а деякі з нині 
живих розуміють, що можуть і не дочекатися позитивних результатів. Однак, крім 
філософської та етико-гуманітарної складових у проблеми економічного зростання є ще 
кілька не менш серйозних аспектів.
 Почну з питань методологічного характеру. Ми розуміємо, що домогтися 
прискорення економічного зростання можна за рахунок більш повного використання наявних 
виробничих потужностей, природних ресурсів та робочої сили...».

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРО-
СТАННЯ: МІЖ МИНУ-

ЛИМ І МАЙБУТНІМ

Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
  http://edclub.com.ua/blog/obrechennost-pensyonerov-na-golod-kak-rezultat-effektyvnyh-pensyonnyh-reform

 «На протяжении уже достаточно долгих лет в Украине существует солидарная 
пенсионная система, основы которой были заложены Отто фон Бисмарком еще в конце 
XIX-го века. Ее суть состоит в том, что с зарплаты официально работающего человека 
совершаются отчисления в Пенсионный фонд. Все время отчислений засчитывается 
работнику как пенсионный стаж, а из полученных средств пенсионерам выплачиваются 
пенсии. Но с учетом того, что в Украине за последние годы количество пенсионеров стало 
превышать количество официально работающих людей, а зарплаты в "конвертах" стали 
нормой сегодняшних реалий, существование солидарной системы в нашей стране стало 
больше неэффективным.
 В поисках выхода из сложившейся ситуации, украинское правительство 
неоднократно проводило реформаторские изменения, которые, как правило, 
ограничивались лишь повышением пенсионного возраста и снижением процентной ставки 
единого социального взноса (ЕСВ). 
 В результате этих незначительных трансформаций положение вещей в стране не 
менялось, а дефицит Пенсионного фонда все продолжал расти...». 

ОБРЕЧЕННОСТЬ ПЕНСИ-
ОНЕРОВ НА ГОЛОД КАК 

РЕЗУЛЬТАТ "ЭФФЕКТИВ-
НЫХ" ПЕНСИОННЫХ 

РЕФОРМ
Наталія КОВАЛКО

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/foto-ta-video/chlen-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-yevgen-oleynikov-u-pres-konferenciyi-na-temu

 «Безвізовий режим з ЄС безпечеречно позитивно вплине на збільшення потоку 
українських туристів  до країн Європи, розширить поїздки з метою навчання. Також можна 
очікувати збільшення кількості бізнес-подорожей на міжнародні ділові заходи, оскільки 
скасування необхідності отримання візи робить цей процес простішим. Однак, все ж таки не 
візовий режим був основною перепоною для вітчизняного бізнесу у спілкуванні з 
європейськими партнерами. Основні бар'єри залишаються. Це, насамперед,  мовні питання та 
проблеми технічного регулювання.
 Ось для прикладу. Вартість отримання візи до Євросоюзу становить, в залежності від 
країни в'їзду, 30-40 євро. В той же час проходження процедури сертифікації одного товарного 
найменування непродовольчої продукції, для того щоб такий товар потрапив на ринок ЄС,  
стартує  від 3000 євро...».

ЯК БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ З 
ЄС ПОЗНАЧИТЬСЯ НА 

УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМЦЯХ І АГРАРІЯХ?

Євген ОЛЕЙНІКОВ

Докладніше:
  http://edclub.com.ua/foto-ta-video/vykonavchyy-dyrektor-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-oleg-pendzyn-yakoyu-bude-nova

 «МВФ, як основний наш кредитор,  зацікавлений у тому, щоб фінансова система 
України була збалансованою. На сьогодні дефіцит Пенсійного фонду становить 140 млрд. 
гривень, і щороку зростає. А це, в свою чергу, призводить до «дірки» у державному бюджеті,  
за рахунок якого покривається дефіцит Пенсійного фонду. 
 Ось тому МФВ наполягає на зменшенні цього дефіциту. Однією із пропозицій МВФ 
було підвищення в Україні віку виходу на пенсію до 65 років. Однак це викликає супротив у 
суспільстві, з огляду на поточні невисокі показники середньо тривалості  життя українців. 
 Уряд запропонував свій варіант пенсійної реформи. Формально не планується 
підвищувати пенсійний вік, проте передбачається суттєве збільшення обов'язкового 
трудового стажу, необхідного  для виходу на пенсію…».

ЯКОЮ БУДЕ НОВА 
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА?

Олег ПЕНДЗИН

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/syndrom-yaresko-abo-chomu-nashi-ekspaty-ne-zrushyly-reformy-z-miscya

 «…Є дві позиції щодо української економіки.
 Перша – у нас апріорі неправильна економіка і невірне управління. З певними 
варіаціями, але десь так.
 Друга позиція – потрібно прибрати державу геть. Як правило, це ставлення 
продиктоване перебуванням у країнах сильної ринкової економіки, де вони прожили 
більшість життя. Експати, як правило, приходять з успішних бізнес-компаній, а не в 
державного управління. Відповідно і рекомендація – прибрати державу з усіх процесів 
розвитку. Це кардинальна причина сьогоднішньої і наступної, гадаю, неуспішності 
патріотів-реформаторів.
 Тобто, з одного боку, є гарні менеджери, здатні організовувати процес в бізнесі і 
потенційно – у становленні нової української економіки, а з іншого – позиція, що держава 
повинна самоусунутися. Всі, хто це заперечує, зараховуються ними до «совків», які тягнуть 
країну до автаркії».

СИНДРОМ ЯРЕСЬКО, АБО 
ЧОМУ НАШІ ЕКСПАТИ НЕ 

ЗРУШИЛИ РЕФОРМИ
З МІСЦЯ

Володимир ПАНЧЕНКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/gennadiy-ryabcev-ekspert-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-pro-elektronnyy-pidpys

 «Електронний підпис – це спеціальний ідентифікатор, який дозволяє гарантувати 
підпис особи на документах, які пересилаються у електронному вигляді.
 Слід розрізняти електронний підпис та електронний цифровий підпис. 
 Електронний підпис – це відсканований або  відтворений на сенсорному екрані 
підпис особи, який знаходиться у базі даних певного провайдера. Слід зазначити, що 
електронний підпис є недостатньо захищеним для  використання  його у фінансовій сфері.
 Електронний цифровий підпис накладається з допомогою особистого електронного 
ключа, який складається із досить складного набору електронних символів.
 Найбільш поширене використання електронного цифрового підпису у банківській 
та фінансовій сферах. Держслужбовці при заповненні своїх е-декларацій також скріплюють 
їх цифровим підписом.
 Отримати цифровий підпис можна у спеціальних інституціях…». 

ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО 
ПІДПИСУ

Геннадій РЯБЦЕВ



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ ТА ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
СПОЖИВЧІ ЦІНИ НА СОЦІАЛЬНО 

ЗНАЧУЩІ ПРОДОВОЛЬЧІ
ТОВАРИ У ТРАВНІ 2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/spozhyvchi-ciny-na-socialno-znachushchi-prodovolchi-tovary-u-travni-2017-roku

 У першій та другій декаді травня 2017 року на 
внутрішньому ринку спостерігалося зростання цін на 
більшість продуктів харчування із переліку соціально 
значущих товарів, що підлягає моніторингу Держстатом. 
 Рекорд цінового зростання, як і минулого місяця,  
знову продемонстрували картопля та овочі «борщового» 
набору. Упродовж двох декад травня споживчі ціни на ці 
товари зросли: буряки − на 5,3% («плюс» 32 коп. на 
кілограмі), капусту − на 7,7% («плюс» 74 коп.), моркву − на 
11,4% («плюс» 1,22 грн.), картоплю − на 11,7% («плюс» 91 
коп.), цибулю − на 25,7% («плюс» 1,65 грн. на кілограмі). 
 Помітно з початку травня подорожчала свинина – 
на 4,1%, що додало до її ціни 3,35 гривні на кілограмі. На 
1,6% (кожна позиція) подорожчали рис («плюс» 27 коп.), 
сало («плюс» 65 коп.) та сир м’який («плюс» 1,45 грн.).
 Зростання цін на інші 5 позицій соціально 
значущих продовольчих товарів з початку травня ц. р. не 
перевищило одного відсотка.
 Зокрема, триває «повзуче» підвищення цін на 
хліб масових сортів, які з початку травня подорожчали на 
0,2% − 0,4% («плюс» 2−5 коп. на кілограмі). Загалом, з 
початку 2017 року кілограм хліба пшеничного зріс у ціні на 
11,2% або на 1,21 грн., житньо-пшеничного – на 10,5% або 
на 1,12 гривні.підлягають моніторингу.  

ОГЛЯД СПОЖИВЧИХ ЦІН НА 
ЛІКИ У НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ 

УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ДЕКАДІ 
ТРАВНЯ 2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/oglyad-spozhyvchyh-cin-na-liky-u-naybilshyh-mistah-ukrayiny-u-pershiy-dekadi-travnya-2017

 За даними моніторингу Економічного 
дискусійного клубу, у першій декаді травня ц. р. загальна 
вартість «кошику ліків» у п’яти найбільших містах України 
становила: від 1097 грн. у Дніпрі до 1185 гривень у Києві.
 Упродовж місяця вартість «кошику ліків» зросла у 
4 містах: від 0,4% у Дніпрі до 3,2% у Києві. Одночасно у 
Львові за вказаний період ціни знизилися на 0,6%.

 У межах «кошиків ліків» споживчі ціни упродовж 
місяця по більшості найменувань, як і зазвичай, в 
основному мали різноспрямовані тенденції. При цьому у 
всіх досліджуваних містах відбулося підвищення середніх 
роздрібних цін на вату медичну (від 1,6% у Харкові до 6,6% 
у Дніпрі), спиртовий розчин йоду (від 1,9% у Львові до 3,5% 
у Києві) та ібупром (від 0,5% у Львові до 13,2% у Одесі). 

ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ. ПІДСУМКИ

2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/zaklady-doshkilnoyi-osvity-pidsumky-2016-roku

 Найбільше побільшало закладів дошкільної 
освіти в Львівській та Київській областях (на 27 та 18 од. 
відповідно). Водночас, не у всіх регіонах України зафіксо-
вано позитивну динаміку.

 За 2016 рік кількість дошкільних навчальних 
закладів в Україні зросла на 136 одиниці, що забезпечило 
приріст місць у них майже на 20 тисяч.
 На кінець 2016 року в Україні налічувалось 14 949 
дошкільних навчальних закладів різних типів із кількістю 
місць – 1 125 тис. Дошкільну освіту у таких закладах 
здобувало 1 300 тис. дітей, що на 8,9 тис. осіб більше, ніж 
у 2015 році.

СУБСИДІЇ НА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

У КВІТНІ 2017 РОКУ

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

 Згідно з даними Держстату, у квітні ц. р. за 
субсидією для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулися 401,6 тис. сімей, 
що на 26,8% більше, ніж місяцем раніше та на 4,3% менше, 
ніж у квітні минулого року.

 Загалом, за 4 місяці поточного року таких 
звернень надійшло від 1588,6 тис. домогосподарств, що на 
2,2% менше, ніж за аналогічний період 2016 року. Від 
загальної кількості звернень 62,9% належало жителям 
міст.
 У квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року 
середній розмір призначеної субсидії на одне 
домогосподарство скоротився на 8,4% та склав 756,0 
гривень.

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.

ПРОМИСЛОВЕ
ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ

У КВІТНІ 2017 РОКУ

 

 У квітні зафіксовано найгірші показники діяль-
ності промислового комплексу України від початку 2016 
року.
 Так, згідно з даними Держстату, квітневі обсяги 
промислового виробництва скоротилися на 6,1%, тим 
самим продовжуючи негативну тенденцію, розпочату у 
лютому.

 Найбільше у квітні ц . р. скоротилися обсяги 
добувної промисловості та розроблення кар’єрів («мінус» 
12,3%), скорочення обсягів за січень-квітень поточного 
року склало 8,1%.
 Обсяги переробної промисловості у квітні також 
скоротилися («мінус» 2,8%), тим самим уповільнивши 
кумулятивне зростання до 1,6%.

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 
ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ

ТА ЄВРОСОЮЗІ У
І КВАРТАЛІ2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/mizhnarodna-torgivlya-tovaramy-v-ukrayini-ta-yevrosoyuzi-u-i-kvartali-2017-roku http://edclub.com.ua/analityka/promyslove-vyrobnyctvo-v-ukrayini-u-kvitni-2017-roku

 У І кварталі 2017 році загальна вартість 
українського товарного експорту склала 10,4 млрд. 
доларів. США (або 9,7 млрд. євро), що на 34,4% більше 
порівняно з аналогічним періодом минулого року. Імпорт 
товарів в Україну зріс упродовж кварталу на 27,3% та склав 
11,1 млрд. доларів США (або 10,4 млрд. євро).

 За результатами І кварталу ц. р. зберігається 
негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами − «мінус» 
0,74 млрд. доларів США (або «мінус» 0,69 млрд. євро).
 У І кварталі 2017 року не відбулося 
оптимістичних, з точки зору подальшого розвитку 
економіки, змін у структурі українського експорту, який 
залишається орієнтований на сировинні ресурси. Левова 
частка (67%) вітчизняного експорту це аграрна продукція, 
залізорудна сировина та металопродукція.

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01052017

ТЕМА НОМЕРА:     БАЛАНСИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ

СТАНОМ НА 01.05.2017
      Зерно
 Згідно з оперативними даними митної статистики, у липні−квітні поточного маркетингового сезону Україна експортувала 38,0 млн. 
тонн зерна та продуктів його переробки, що майже на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Із загального обсягу експорту 
пшениці вивезено 16,5 млн. тонн (на 12% більше), ячменю – 5,3 млн. тонн (на 23% більше), кукурудзи – 21,0 млн. тонн (на 4% більше).
Основними споживачами українського зерна залишаються країни Африки та Азії: пшениці – Єгипет, Індонезія, Індія; ячменю – Саудівська 
Аравія, Лівія; кукурудзи – Китай, Єгипет, Іспанія.
 Виходячи із балансових розрахунків, раціональний (безпечний для країни) експорт зерна у квітні−травні 2016/2017 
маркетингового року оцінюється у 5,8 млн. тонн, із яких: пшениця – 0,2 млн. тонн, ячмінь – 0,1 млн. тонн, кукурудза – 4,9 млн. тонн.
 Імпорт зерна за 10 місяців поточного маркетингового сезону, як і зазвичай, він був незначним та склав 171 тис. тонн, або лише 
0,4% від обсягів українського зернового експорту. У структурі імпорту найвищу питому вагу займають: рис − 30%, борошно (за винятком 
пшеничного) – 23%, кукурудза – 18%. 
 При цьому, обсяг перехідних залишків на кінець маркетингового року оцінюється у 5,6 млн. тонн (з них 2,6 млн. тонн пшениці), що 
цілком відповідає необхідному їх рівню з точки зору забезпечення продовольчої безпеки.
 Разом з тим, за даними Держстату, станом на 01.05.2017 у підприємствах, які займалися зберіганням та переробкою зерна, було 
в наявності 12,1 млн. тонн зерна (на 15,8% більше проти 01.05.2016), в тому числі: пшениці – 3,9 млн. тонн (на 20% менше), ячменю – 1,0 
млн. тонн (на 25% більше), кукурудзи − 6,5 млн. тонн (на 55% більше).
 З актуальними балансами попиту і пропозиції олій рослинних, молока, м’яса, цукру та риби можна ознайомитись за посиланнями: 


