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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/byudzhetni-pytannya

 «Від проекту бюджету на 2018 р. очікували багато чого. Уряд обіцяв новий підхід до 
складання бюджетного кошторису на основі середньострокового планування. Для цього 
Верховна Рада навіть прийняла спеціальний закон про перенесення з квітня на червень 
строків подання Основних напрямків бюджетної політики на наступний рік, оскільки цей 
документ мав розроблятися на три роки, а це потребувало більше часу на його підготовку. 
Документ дійсно підготували й подали в парламент. Окрім традиційного набору планів, як 
зробити життя кращим, а людей — щасливішими, у ньому було наведено ряд таблиць із 
конкретними показниками на три роки, що справді було нововведенням і мало показати в 
цифрах, яку бюджетну політику здійснювати уряд у найближчі три роки...
 Не хотів би, щоб цей матеріал сприймався як критика проекту бюджету на 2018 р., 
хоча критика — це здорове ставлення до будь-якого явища, включаючи проект державного 
кошторису. Вона робить його кращим, а це й було нашою метою. Підготовлений проект 
добротний і при доопрацюванні може стати важливим етапом розвитку країни. Краще скажу, 
чого в ньому немає. У ньому немає прозорості, обґрунтованості та, як любив говорити один 
із прем'єр-міністрів початку 2000-х, "у ньому немає душі". Тобто немає головної ідеї, немає 
енергії економічного зростання, яке могло б усім реформам надати іншого імпульсу, 
повернути уряду авторство більшості з них і підказати громадянам, що власну стратегію 
треба засновувати на майбутньому своєї країни».

БЮДЖЕТНІ
ПИТАННЯ 

Анатолій МАКСЮТА

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/znayty-svoyu-nishu-u-chomu-problema-ukrayinskoyi-ekonomiky 

 «…Так склалося, що, на жаль, українці в основному відчувають хід третьої і 
четвертої промислових революцій як споживачі високотехнологічної продукції, масовий і 
рентабельний випуск якої став можливим завдяки запаморочливим 
інноваційно-технологічним трансформаціям в інших країнах. Але самі українці не є 
активними учасниками виробництва такої продукції, як це було в період другої промислової 
революції. Чому? Значною мірою тому, що ми поки що докладаємо недостатньо зусиль для 
того, щоб піти від експортно-сировинної моделі економіки, що  хаотично склалася в Україні, 
яка через тенденцію зниження цін на сировину (наприклад, низхідна тенденція в динаміці цін 
на сільгоспкультури і продовольство спостерігалася протягом всього ХX століття), є 
абсолютно безперспективною.
 Практика показує, що залежність тієї чи іншої держави від експорту сировини і 
напівфабрикатів, як правило, утримує країну на невисокому рівні економічного розвитку і не 
надає перспектив для вдалого вписування в міжнародний поділ праці. В історії було чимало 
країн, які могли на деякий час забезпечити зростання економіки і порівняно непоганий рівень 
добробуту населення, продаючи ресурси і продукцію з низькою часткою доданої вартістю 
індустріально більш розвиненим державам. Аргентина продавала вовну і яловичину, Замбія 
– мідь, Мексика і Нігерія – масло, Куба – цукор».

ЗНАЙТИ СВОЮ НІШУ. 
У ЧОМУ ПРОБЛЕМА 

УКРАЇНСЬКОЇ 
ЕКОНОМІКИ

Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/rozmovy-pro-golovne

 «…Точних даних про те, яке населення України, де люди живуть, якої вони статі і віку, 
сьогодні немає. Останній перепис населення відбувся ще в 2001 році, а всі вибіркові 
дослідження викликають більше питань, ніж дають відповідей. За допомогою поточного обліку 
отримати достовірну картину не виходить ніде. Не випадково ж в Європі переписи проводяться 
раз в десять років, а в США, де міграція більше, — раз в п'ять років.
 Тому ми маємо дуже приблизне уявлення про чисельність населення і жодного 
уявлення про його фактичне розміщення всередині країни. Всі оцінки обсягів і напрямів 
міграційних переміщень українців більшою мірою ґрунтуються на відчуттях: ось, мовляв, в 
моєму оточенні багато людей виїхало. А в моєму ніхто не поїхав, і що з цього? Все залежить 
від того, з ким ви спілкуєтеся.
 А ось про агресивну гуманітарну політику сусідніх країн нам варто 
потурбуватися.Звичайно, нам не звикати до трудової міграції українців за межі країни, Україна 
протягом століть була периферією потужних імперських утворень — Росії, Австро-Угорщини, 
Польщі, СРСР. А зараз естафету підхопили наші європейські сусіди».

РОЗМОВИ
ПРО ГОЛОВНЕ

Елла ЛІБАНОВА

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/korupciya-ukrayinski-realiyi-bdzholy-proty-medu

 «Історія боротьби з корупцією нараховує багато тисячоліть. Ще в Стародавньому 
Китаї це питання почало порушуватися видатним представником конфуціанської ідеології 
Сюнь-цзи. Він розглядав управління державою як необхідну закономірність суспільного 
розвитку, що зрештою визначається природою людини. Проте на відміну від своїх 
попередників Сюнь-цзи виходив з того, що людина народжується з інстинктивним бажанням 
наживи, тому для того, аби людина була цивілізованою, на неї необхідно впливати за 
допомогою закону та виховання. Після того, як усі обов'язки в державі будуть "справедливо" 
розподілені між людьми, шлях до багатства стане відкритим.
 У наші ж часи застосування навіть найсуворіших заходів боротьби з корупцією, 
зокрема смертної кари, не дозволяють викорінити це явище з життя суспільства. Проте 
причини та витоки цієї проблеми треба все одно шукати.
 З точки зору психології корупційне поводження полімотивоване. Воно породжене 
кількома провідними мотивами, точніше - двома».

КОРУПЦІЯ: 
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ – 

"БДЖОЛИ ПРОТИ МЕДУ"

Наталія КОВАЛКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/dovichno-pracezdatni-skilky-rokiv-pracyuvatymut-ukrayinci-komentar-olega-pendzyna-vydannyu

 «…У найближчі 10 років для отримання права на пенсію за віком українцям 
необхідно буде обов’язково офіційно відпрацювати 35 років, сплачуючи  при цьому страхові 
внески до Пенсійного фонду. Експертам ЕДК не вдалося знайти на офіційних веб-сторінках 
органів виконавчої влади, які за функціональними повноваженнями є причетними до 
розробки пенсійної реформи, будь-яких методологічних обґрунтувань щодо запропонованої 
тривалості мінімального страхового стажу.
 Також на сьогодні в Україні відсутня офіційна статистична звітність, яка б 
досліджувала питання тривалості трудового життя наших співгромадян. Натомість відповідні 
показники по країнах ЄС щорічно оприлюднюються Євростатом.
 Що там у ЄС? Відповідно до статистичної інформації, у 2016 році індикатор 
тривалості трудового життя  (далі – ТТЖ) особи в Європейському союзі становив у 
середньому 35,6 роки, що на 1,8 року вище, ніж у 2006-му».

ДОВІЧНО ПРАЦЕЗДАТНІ:
СКІЛЬКИ РОКІВ 

ПРАЦЮВАТИМУТЬ 
УКРАЇНЦІ
Олег ПЕНДЗИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/s-sapegyn-v-ukrayne-prodaetsya-mnogo-nekachestvennogo-benzyna

 «…Говоря о качестве сжиженного газа, следует отметить, какой газ идет от завода 
производителя. В основном, качество там заводское и вмешательств и подделок 
практически нет. Единственное - это не недолив газа. Потому что на части автозаправочных 
станций заправляют по давлению. Как только давление достигает какого-то определенного 
уровня, оператор говорит, что заправили нужное количество. А потребитель вынужден 
верить, потому что другого варианта нет. На неконтролируемых АЗС продают газ заводского 
производства, так как газ произвести самостоятельно невозможно. Относительно бензина, 
то конкуренция возрастает, и компании выходят за грани добросовестной конкуренции. В 
итоге, потребители продают некачественный продукт, который он не в состоянии 
проверить…
  Кроме того, я не вижу попыток создать систему контроля качества со стороны 
государства». 

В УКРАИНЕ 
ПРОДАЕТСЯ МНОГО 
НЕКАЧЕСТВЕННОГО 

БЕНЗИНА
Сергій САПЄГІН



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ ТА ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ОБСЯГИ ПІДТРИМКИ 

АГРАРНОГО
ВИРОБНИЦТВА У 

ЄВРОСОЮЗІ У 2016 РОЦІ

http://edclub.com.ua/analityka/obsyagy-pidtrymky-agrarnogo-vyrobnyctva-u-yevrosoyuzi-u-2016-roci

 Згідно з нещодавно оприлюдненими 
Директоратом Європейської Комісії «Сільське 
господарство та розвиток сільської місцевості» даними, у 
2016 році загальна сума, спрямована на підтримку 
аграрного сектору у ЄС-28, у рамках діючої Спільної 
Аграрної Політики (САР) склала 62,8 млрд. євро.

 Із зазначеної суми, основний обсяг європейські 
виробники сільгосппродукції отримали у вигляді прямих 
виплат – 65% (майже 41 млрд. євро); близько 30% (18,6 
млрд. євро) спрямовано на розвиток сільських територій 
країн ЄС, а інші 5% (3,1 млрд. євро) використано на 
фінансування заходів щодо покращення конкуренції на 
аграрному ринку.

ОГЛЯД СПОЖИВЧИХ ЦІН НА 
ЛІКИ У НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ 

УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ДЕКАДІ 
ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ

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

 За даними моніторингу Економічного 
дискусійного клубу, у першій декаді вересня ц. р. у 
загальна вартість «кошику ліків» у п’яти найбільших містах 
України становила: від 1 104 грн. у Дніпрі до 1 214 гривень 
у Києві.

 Упродовж місяця вартість «кошику ліків» зросла у 
2 із 5 міст, що підлягають моніторингу ЕДК, а саме: Києві 
(«плюс» 0,7%) та Львові («плюс» 0,4%). Натомість у Дніпрі, 
Харкові та Одесі спостерігалося зниження вартості у межах 
одного відсотка.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ 

ПЛАТИ СТАНОМ НА 
1 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/zaborgovanist-iz-vyplaty-zarobitnoyi-platy-stanom-na-1-veresnya-2017-roku

 Згідно з даними Держстату, на 1 вересня ц. р. 
загальна сума невиплаченої заробітної плати становила 2 
335,9 млн. грн., що на 41,3 млн. грн. або на 1,7% менше, 
ніж місяцем раніше.
 Разом з тим, порівняно з даними на початок року, 
сума заборгованості зросла на 544,9 млн. грн. або на 
30,4%.

 Станом на 01.09.2017 року 1 230,9 млн. грн., або 
52,7% від загальної суми заборгованості, зафіксовано в 
економічно активних підприємствах. Їх заборгованість 
перед працівниками протягом серпня поточного року також 
скоротилась на 6,2%.

СУБСИДІЇ НА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНІ 

ПОСЛУГИ У СЕРПНІ 
2017 РОКУ

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

 Згідно з даними Держстату, у серпні ц. р. за 
субсидією для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулися 289,7 тис. сімей, 
що на 27,3% менше, ніж у серпні минулого року.

 Загалом, за 8 міс. поточного року таких звернень 
надійшло від 7 084,5 тис. домогосподарств, що на 74,6% 
більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Рівень 
призначення субсидій з початку року склав 99,2% від 
кількості тих, які за нею зверталися.

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.

ВАЛОВИЙ ЗОВНІШНІЙ 
БОРГ УКРАЇНИ СТАНОМ 

НА 01.07.2017 РОКУ

 

 За даними НБУ, з початку 2017 року валовий 
зовнішній борг України зріс на 1,4 млрд. дол. США, або на 
1,2%, і станом на 01.07.2017 року склав 114,8 млрд. дол. 
США.

 Валютна структура боргу суттєво не змінилась – 
основна частка (74,5%) номінована у долари США.
 Обсяг офіційних резервних активів країни станом 
на кінець червня 2017 року склав 15,7% від загальної суми 
зовнішньої заборгованості.

ПРОМИСЛОВЕ 
ВИРОБНИЦТВО В 
УКРАЇНІ У СЕРПНІ 

2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/promyslove-vyrobnyctvo-v-ukrayini-u-serpni-2017-roku http://edclub.com.ua/analityka/valovyy-zovnishniy-borg-ukrayiny-stanom-na-01072017-roku

 Згідно з даними Держстату, промислове 
виробництво України у серпні ц. р. зросло на 1,2%. 
Водночас, таке зростання було недостатнім для 
надолуження минулорічних результатів але сприяло 
уповільненню падіння в річному вимірі.

 Зокрема, у серпні ц. р. обсяги добувної 
промисловості та розроблення кар’єрів скоротилися на 
6,8%, за 8 міс. скорочення скало  6,5%. Як у місячному так 
і в річному вимірі скорочення зафіксовано у видобутку 
вапняку, кам’яного вугілля, залізорудних концентратів 
сирої нафти та залізної руди.

ТЕМА НОМЕРА:     БАЛАНСИ ПОПИТУ 
І ПРОПОЗИЦІЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ 

РЕСУРСІВ СТАНОМ НА 01.09.2017

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01092017.

      Олії рослинні
 Щойно минулий 2016/2017 маркетинговий рік ознаменувався рекордними показниками стосовно 
виробництва та експорту олій рослинних.
 За експертними оцінками, українськими підприємствами було вироблено 6,5 млн. тонн олій рослинних, що 
на 25% більше, ніж у відповідному періоді минулого сезону (у тому числі соняшникової олії − 6,3 млн. тонн).
 Із загального обсягу виробництва близько 9%, або 584 тис. тонн спрямовано  на внутрішнє продовольче 
споживання, що становить 13 кг в розрахунку на одну особу.
 Експорт склав 6,1 тис. тонн, або зріс проти попереднього маркетингового періоду на 27%. Основні обсяги 
експорту української олії надійшли на ринки Індії, Китаю та країн ЄС.
 Імпорт олій склав 223 тис. тонн («плюс» 8% до відповідного періоду минулого сезону), із нього понад 85% − 
це пальмова олія, яка імпортується, переважно, з Індонезії.
 За оцінками, у новому 2017/2018 маркетинговому сезоні очікується зменшення виробництва олій рослинних, 
що обумовлено скороченням цьогорічного врожаю олійних культур внаслідок зменшення їх продуктивності. За 
нашими оцінками, виробництво олій рослинних становитиме 6,1 млн. тонн, в тому числі олії соняшникової – 5,8 млн. 
тонн.
 Відповідно очікується скорочення обсягів експорту олій до 5,7 млн. тонн. Імпорт очікується у межах 200 тис. 
тонн, або практично на рівні минулого сезону.
 Фонд споживання олій рослинних населенням оцінено у 553 тис. тонн, що у розрахунку на одну особу складе 
13  кг на рік, тобто знаходитиметься у межах раціональної норми.
 З актуальними балансами попиту і пропозиції зерна, олій рослинних, молока та м’яса можна ознайомитись за 
посиланням: 


