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ЧЛЕНИ ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ 
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАХОДІ, У РАМКАХ ЯКОГО БУЛО

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 
МІЖ КИЇВСЬКИМ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ 
УНІВЕРСИТЕТОМ ТА ГРОМАДСЬКОЮ СПІЛКОЮ 

«ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ»

ДУМКА ЕКСПЕРТА

 25 липня 2017 року в Київському торговельно-економічному університеті відбулися 
урочистості з нагоди професійного свята - Дня працівників торгівлі України.
 Члени економічного дискусійного клубу взяли участь у заході, у рамках якого 
домовилися про довготривалу та різновекторну взаємодію із Університетом. Наслідками 
таких домовленосте стало підписання Меморандуму про співробітництво між Київським 
торговельно-економічним університетом та Громадською спілкою «Економічний дискусійний 
клуб».

Докладніше:
http://edclub.com.ua/diyalnist/chleny-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-vzyaly-uchast-u-zahodi-u-ramkah-yakogo-bulo

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/chomu-zahysni-myta-na-metalobruht-ne-shkodyat-yes-pozyciya-metalurgiv

 «Нещодавно представництво ЄС в Україні вибухнуло гучною критикою закону про 
продовження експортного мита на металобрухт. Причетні до цього нормативного акту були 
негайно оголошені ворогами реформ в Україні, а на адресу нашої країни знову пролунали 
погрози про припинення тих чи інших форм підтримки.
 Чи є підстави для таких емоційних і безкомпромісних заяв з боку нашого 
стратегічного партнера? Подивимося на факти.
 Металобрухт не експортується до Євросоюзу. Якщо в 2014 році в країни ЄС було 
вивезено 2,6 тис. т, то в 2015 році - 24 тис. т, а в 2016 році експорту не було. При ринку, який 
обчислюється мільйонами тонн, ці обсяги не перевищують статистичної похибки.
 Таким чином, прямого економічного інтересу у ЄС в отриманні українського 
металобрухту немає. І ніколи не було.
 Чи складає метал з України конкуренцію виробникам з ЄС? Знову ні.
 За період дії мита на експорт брухту поставки металопродукції з України в ЄС 
скоротилися на 14%. Ринок сталі країн ЄС дуже стабільний і швидкий ріст там не можливий».

ЧОМУ ЗАХИСНІ МИТА 
НА МЕТАЛОБРУХТ НЕ 

ШКОДЯТЬ ЄС: 
ПОЗИЦІЯ МЕТАЛУРГІВ

Олександр КАЛЕНКОВ 

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/bogdan-danylyshyn-golova-rady-nbu-glyboka-finansovo-ekonomichna-kryza-vzhe-pozadu-2017-rik

 «…Економісти та аналітики часто із задоволенням порівнюють результати, 
отримані Україною та Польщею за понад чверть століття незалежності. Формальним 
приводом для цього є схожість вихідних умов. У 1991 році за показниками ВВП на душу 
населення Україна та Польща перебували приблизно на одному рівні, а тепер ВВП Польщі 
вп’ятеро перевищує ВВП України - 467 млрд.  дол. проти 93 млрд. дол., а у розрахунку на 
душу населення за ППС – у 3,3 раза, 27,8 тис. дол. на одного поляка і 8,3 тис. дол. на одного 
українця. Це дані МВФ за 2016 рік.
 У цій дискусії майже завжди ставиться питання: чи зможемо ми наздогнати 
Польщу? Але мало хто говорить, що польська економічна історія не є еквівалентною 
українській. В Польщі соціалістична економічна парадигма працювала з 1945 року, а в 
Україні - з 1917 року. Тобто, майже на 30 років довше, ніж в Польщі. Я впевнений: якби Лешек 
Бальцерович робив би реформи в 1991 році в Україні, у нього нічого б не вийшло. Адже 
капіталістичний розвиток, згідно Адаму Сміту, відбувається не завдяки правильним діям 
національних урядів, а винятково завдяки діям економічних агентів на місцях, які керуються 
прагненням до вилучення особистої вигоди».

ГЛИБОКА ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ВЖЕ 
ПОЗАДУ. 2017 РІК СТАНЕ 

ДРУГИМ ПОСПІЛЬ РОКОМ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

БОГДАН ДАНИЛИШИН 

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/dyrektor-instytutu-demografiyi-nanu-nam-prosto-nikudy-pidvyshchuvaty-pensiynyy-vik-ukrayina

 «…Грубо кажучи, дуже грубо: якщо ми хочемо, щоб середня пенсія становила 50% 
середньої зарплати, внесок від роботодавця має становити 50%. Це дуже проста 
арифметика. Але роботодавець на це ніколи не піде. Відтак пенсія в солідарній системі, де 
майже однакова кількість пенсіонерів і працюючих, апріорі не становитиме хоча б 50% 
середньої зарплати. Трохи ситуація покращилася, коли підвищилася мінімальна зарплата, 
Пенсійний фонд отримав більше грошей.
 Але, за логікою речей, другим кроком після підвищення мінімальної зарплати 
повинне стати підвищення зарплати в бюджетній сфері. Це змусило б підприємців збільшити 
зарплату й у приватному бізнесі. Від цього виграли б усі, в тому числі й пенсіонери, адже до 
Пенсійного фонду надходило б більше коштів. Однак поки що такої ланцюгової реакції ми не 
спостерігаємо. Я вже років 15 говорю: давайте зберемо капітанів бізнесу і домовимося, що 
вони піднімуть зарплату своїм найманим працівникам.
 Є достатньо галузей, які без проблем можуть платити більшу «мінімалку», ніж 
встановлено державою. Але навіть і в цих галузях платять «мінімалку». Бо, відповідно до 
Генеральної угоди, не можна платити менше. Роботодавці не платять менше, але не платять 
і більше. 
 Я хочу наголосити, що пенсійна ж система не автономна, абсолютно».

НАМ ПРОСТО 
НІКУДИ 

ПІДВИЩУВАТИ 
ПЕНСІЙНИЙ ВІК

Елла ЛІБАНОВА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/chuvstvytelnaya-y-uyazvymaya

 «В годы после обретения Украиной независимости ее экспорт был сопоставим с 
аналогами ряда европейских стран. За более чем 25 лет большинство соседних государств 
сумели существенно нарастить его объемы, в частности Польша в 14,1 раза, Венгрия – 11,1, 
Турция – 9,4 раза. Однако для Украины прирост составил всего 4,7 раза.
 Учитывая колоссальные темпы падения экспорта в 2015 г. (30,14%), его объем 
равнялся 37,8 млрд. долл., что на 1,9 млрд меньше, чем в кризисном 2009-м, когда этот 
показатель составлял беспрецедентные за годы независимости 40,7%. С точки зрения 
макроэкономики, Украина за годы независимости не достигла значительных успехов в 
реформировании экономической политики, за исключением лет положительной 
конъюнктуры на товары – ключевые позиции украинского экспорта.
 Такие неутешительные результаты экономической и, в частности, внешнеторговой 
деятельности в Украине в течение длительного времени делают целесообразным 
применение нетрадиционных методов анализа взаимозависимости стран – торговых 
партнеров и их производных.
 Мы склоняемся к мнению, что взаимозависимость целесообразно 
интерпретировать с точки зрения двух определяющих характеристик: чувствительности и 
уязвимости».

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ И 
УЯЗВИМАЯ

Володимир ПАНЧЕНКО



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ ТА ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН В 

УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ 
СВІТУ У ЧЕРВНІ 2017 р.

http://edclub.com.ua/analityka/indeksy-spozhyvchyh-cin-v-ukrayini-ta-okremyh-krayinah-svitu-u-chervni-2017-roku

 У першому місяці літа інфляція в Україні 
прискорилася: у червні ц. р. індекс споживчих цін (далі – 
ІСЦ) порівняно з попереднім місяцем склав 101,6% (у 
червні 2016 року ІСЦ – 99,8%). 
 З початку року споживчі товари та послуги для 
українців подорожчали на 7,9%.

 Базовий індекс споживчих цін у місячному вимірі 
зафіксовано на рівні 100,2%, а порівняно з груднем 2016 
року він становив 104,0%.
 Каталізатором прискорення інфляції у червні 
було стрімке подорожчання продуктів харчування, ІСЦ на 
ці товари склав 103,3%. 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ НА СОЦІАЛЬНО 
ЗНАЧУЩІ ПРОДОВОЛЬЧІ 

ТОВАРИ У ЧЕРВНІ 2017 р.

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

 Літо – період, коли зазвичай, під впливом 
сезонних факторів та часткової переорієнтації раціону 
населення на споживання плодоовочевої продукції, 
роздрібні ціни на основні види продуктів харчування 
стабілізуються. Проте, перший літній місяць поточного 
року став винятком із цього тренду. За даними Держстату, 
у червні зафіксовано ріст цін, подекуди безпрецедентний, 
на 19 позицій із 23 соціально значущих продовольчих 
товарів із переліку, що підлягає моніторингу. 
 Беззаперечними лідерами цінового зростання у 
червні були овочі, яйця та м’ясо і м’ясопродукти, а саме: 
 овочі борщового набору подорожчали в 1,2 – 1,8 
рази («плюс» 1,73 – 7,41 грн. на кілограмі). Картопля 
зросла в ціні на 13,7% («плюс» 1,21 грн.).
 Слід зазначити, що такі стрімкі темпи підвищення 
цін на овочі, крім ринкової складової також мають і певний 
технічний характер, оскільки Держстат у червні 
започаткував моніторинг цін на продукцію нового врожаю. 
Слід зазначити, що у третій декаді червня відбулося 
зниження цін на зазначені сезонні овочі, за винятком 
капусти, у межах 12−18%.
 яйця – додали в ціні 18,9% («плюс» 1,89 грн. на 
десятку), після їх стрімкого падіння у попередні місяці. 

СУБСИДІЇ НА 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ 

ПОСЛУГИ У І ПІВРІЧЧІ 2017 р.

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

 Загалом, за І півріччя поточного року таких 
звернень надійшло від 6 329,7 тис. домогосподарств, що у 
2 рази більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Рівень 
призначення субсидій з початку року склав 57,9% від 
кількості тих, які за нею зверталися.

 Згідно з даними Держстату, у червні ц. р. за 
субсидією для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулися 2 334,6 тис. 
сімей, що у 4,7 рази більше, ніж у червні минулого року. Із 
загальної кількості звернень у звітному місяці рівень 
призначення субсидій становив 70%.

ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ В РЕЙТИНГУ
ЗА ІНДЕКСОМ СОЦІАЛЬНОГО 

ПРОГРЕСУ 2017 р.

http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-za-indeksom-socialnogo-progresu-2017

 Американською неурядовою організацією Social 
Progress Imperative опубліковано рейтинг країн світу за 
Індексом соціального прогресу 2017 (Social Progress Index 
2017), який вимірює досягнення країн світу з точки зору 
загального благополуччя та соціального прогресу.

 Цьогорічний рейтинг охопив 128 країн світу, 
лідером якого стала Данія. Також до групи країн із дуже 
високим рівнем соціального розвитку увійшли Фінляндія, 
Ісландія, Норвегія, Швейцарія, Канада, Нідерланди, 
Швеція, Австралія, Нова Зеландія, Ірландія, 
Великобританія, Німеччина та Австрія.
 Україна посіла 64 сходинку рейтингу, увійшовши 
до групи країн із соціальним розвитком вищим за середній, 
тим самим практично не змінивши свої позиції, порівняно із 
торішнім дослідженням.

 За даними моніторингу Економічного 
дискусійного клубу, у першій декаді липня ц. р. загальна 
вартість «кошику ліків» у п’яти найбільших містах України 
становила: від 1112 грн. у Дніпрі до 1186 гривень у Києві.

 За даними Всесвітньої асоціації сталі 
(Worldsteel), у І півріччі 2017 року обсяг світового 
виробництва сирої сталі збільшився на 4,5% і склав 836,0 
млн. т, проти 800,0 млн. т у І півріччі 2016 року.

ВИРОБНИЦТВО СИРОЇ СТАЛІ 
У І ПІВРІЧЧІ 2017 РОЦІ

  http://edclub.com.ua/analityka/vyrobnyctvo-syroyi-stali-u-i-pivrichchi-2017-roci

 Країнами Азії у І півріччі ц. р. вироблено 576,8 
млн. т або 69% від загального обсягу світового 
виробництва сталі, що на 4,8% більше, ніж у першій 
половині 2016 року.
 Так, лідером світового виробництва – Китаєм у за 
звітний період вироблено 419,8 млн. т, що на 4,4% більше 
за показник 2016 року. За результатами І півріччі ц. р. 
частка Китаю у світовому виробництві склала 50,2%. 

ОГЛЯД СПОЖИВЧИХ ЦІН НА ЛІКИ У 
НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ У 

ПЕРШІЙ ДЕКАДІ ЛИПНЯ 2017 р.

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

 Упродовж місяця вартість «кошику ліків» зросла у 
3 містах: Дніпрі, Харкові та Одесі. У Києві за вказаний 
період вартість знизилися на 0,8%, а у Львові – залишила-
ся на рівні попереднього місяця.
 У досліджуваних містах упродовж місяця зміна 
цін на переважну більшість позицій «кошику ліків» була 
різновекторною. 

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.

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01072017 http://edclub.com.ua/analityka/balans-spozhyvannya-ryby-ta-ryboproduktiv-v-ukrayini-u-i-pivrichchi-2017-roku

ТЕМА НОМЕРА:     БАЛАНСИ ПОПИТУ І 
ПРОПОЗИЦІЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ 

РЕСУРСІВ СТАНОМ НА 01.07.2017
       Зерно
 За даними попереднього звітного балансу, у минулому 2016/2017 маркетинговому році Україна перевершила рекорд 
попереднього сезону щодо експорту зернових культур.
 Загальний обсяг українського зерна та продуктів його переробки поставленого на зовнішні ринки склав 44,8 млн. тонн, що на 
13% більше, ніж у попередньому сезоні та перевищує 11% усього світового експорту. Зокрема, пшениці експортовано 18,2 млн. тонн 
(+5% до попереднього сезону), ячменю − 4,5 млн. тонн (+22%), кукурудзи – 20,7 млн. тонн (+19%).
 Українське зерно має дуже широку географію поставок. Основними споживачами нашого зерна залишаються країни Африки 
та Азії: пшениці – Єгипет, Індонезія, Індія; ячменю – Саудівська Аравія, Лівія; кукурудзи – Китай, Єгипет.
 За балансовими оцінками, у 2016/2017 МР на внутрішні потреби було спрямовано 22,1 млн. тонн зерна, що на 7% менше, ніж 
у сезоні 2015/2016 років. У структурі внутрішнього споживання майже 53% − це зерно, яке спрямовується на фуражні цілі. Слід 
зазначити, що у звітному балансі, з огляду на фактичні тенденції щодо руху поголів’я худоби та птиці, скорегована у бік зменшення 
оцінка витрат зерна на корми.
  На продовольче споживання спрямовано 5,8 млн. тонн зерна, із якого понад 80% припадає на пшеницю. На насіння було використано 2,2 млн. тонн зерна, на нехарчову переробку 
− 1,1 млн. тонн зерна.
 Перехідні залишки зерна на початок нового маркетингового періоду оцінено у 8,0 млн. тонн, із яких на пшеницю припадає 2,7 млн. тонн, ячмінь − 0,9 млн. тонн, кукурудзу – 4,1 млн. тонн.
 Слід звернути увагу, що окремі показники звітного балансу можуть зазнати корегування у міру надходження актуалізованих статистичних даних щодо посівних площ під урожай 2017 
року, наявності зерна у суб’єктів господарювання тощо.
 З актуальними балансами попиту і пропозиції зерна, олій рослинних, молока, м’яса, цукру, яєць та яйцепродуктів, риби та рибопродуктів можна ознайомитись за посиланнями: 

та


