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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
http://economics.lb.ua/finances/2016/03/03/329404_grivnya_rik_pislya_drugogo_etapu.html

 «Чому так важливою є правильна курсова політика? Бо це природній, властивий 
ринковій економіці, механізм не тільки реакції на дисбаланси, але і їх усунення. Причому вона 
впливає на стабільне і найбільш надійне джерело валютних надходжень – експорт. Позики 
можуть бути лише тимчасовим, нестабільним і ненадійним каналом притоку. Такі 
характеристики властиві і для притоку валюти через іноземні інвестиції. До того ж реакція 
курсу на дисбаланси посилює конкурентну здатність економіки як на зовнішньому, так і на 
внутрішньому ринках.

 Безвідносно до того, як відбувався процес девальвації і яка курсова політика 
правиться зараз у країні (тут багато питань, але мало відповідей), девальвація зробила і 
робить свою частину роботи. Виклик для курсу лежить зараз не у торговій, а в борговій 
площині. Бо в нас є ще велика сума зовнішніх боргів, значна частина з яких (52,2 млрд.) – 
короткострокові, виплати за якими мають здійснюватися протягом року».

ГРИВНЯ: 
РІК ПІСЛЯ ДРУГОГО 

ЕТАПУ ДЕВАЛЬВАЦІЇ

Віктор ПИНЗЕНИК

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/chas-modernizaciyi-de-ukrayinska-nauka

 «У показниках ВВП на душу населення (за ПКС) Україна займає 189-е місце із 212 
країн, по яким є дані за 2014 рік і її ВВП становить 8 665 дол. США (дані Світового банку). 
Попереду нас: Китай – 13,2 тис. дол. США, Білорусь – 18,2, Польща – 24,7, Корея – 34,4, 
Японія – 36,4, Єврозона – 38,7, Німеччина – 45,8 та США – 54,6 тис. дол. США. У 
глобальному рейтингу конкурентоспроможності (2015/2016), який складається Всесвітнім 
економічним форумом, Україна займає 79 місце серед 140 країн.

 Безумовно причиною такого становища України є події багатьох попередніх років, а 
не лише останніх двох. За 25 років нової історії незалежності України ми пройшли шлях від 
технологічно високорозвиненої країни з неринковою (командно-адміністративною) системою 
управління до країни із сировинною економікою та неофеодальною 
(олігархічно-корупційною) системою управління, яка вибудовувалась на паразитуванні на 
природних дарах».

ЧАС МОДЕРНІЗАЦІЇ: 
ДЕ УКРАЇНСЬКА 

НАУКА?

Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/dva-varianty-ekonomichnyh-reform-ne-tratte-kume-syly-spuskaytesya-na-dno

 «У своїх виступах відносно економічних процесів високопосадовці, експерти, 
представники міжнародних інституцій стверджують, що за останні два роки в реформуванні 
економіки зроблено більше, ніж за 20 попередніх. А на заваді  світлому майбутньому стоїть 
корупція, судова система та інші чинники, які безпосередньо не є економічними 
інструментами для зростання добробуту України.
 Мої друзі, професійні футболісти, якось сказали, що лише «любителі» 
обговорюють добре чи погано зіграний матч, а справжні спортсмени кажуть: «дивись табло».
 Що ж показує «табло» в економіці?
 За останні два роки Україна втратила майже 20% ВВП. Тобто, п’яту частину того, 
що створювалось не одне десятиліття, ми втратили всього за 2 роки (!!!). І головна причина 
цього − руйнування станового хребта економіки – промисловості. Україна перетворюється в 
аграрну державу, в той час коли  в інших країнах світу економіку трансформують досягнення 
Четвертої промислової революції». 

ДВА ВАРІАНТИ 
ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ. 
НЕ ТРАТЬТЕ КУМЕ СИЛИ, 

СПУСКАЙТЕСЯ НА ДНО

Олександр СУХОМЛИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/vopreky-zdravomu-smyslu

 «Последние два года украинская металлургия живет в условиях постоянно 
нарастающего дефицита лома. Это вызвано, с одной стороны, сокращением ломосбора в 
Украине, а с другой – неуклонным ростом его поставок за границу. В частности, если в 2013 
году при сборе 5,7 млн. тонн лома на экспорт было поставлено всего 250 тыс. тонн, то уже в 
2014 году ломосбор снизился до  5,2 млн. тонн, а экспорт вырос до 928 тыс. тонн. Но 
настоящий антирекорд был поставлен в прошлом году, когда при сборе в 4,3 млн. тонн за 
рубеж ушло 1,213 млн. тонн украинского лома, что является рекордным показателем за 
последние 10 лет.
 В результате украинские металлурги оказались на голодном пайке. По 
информации ОП "Металлургпром" по итогам прошлого года украинские меткомбинаты 
получили 3,1 млн. тонн лома (78% от потребности), а его дефицит составил 850 тыс. тонн. 
Некоторые производители были вынуждены сокращать и даже останавливать 
производство. Например, современный электросталеплавильный завод компании 
Интерпайп в Днепропетровске в 2015 году  полностью простоял 63 суток».

ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ 

Александр КАЛЕНКОВ

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/kak-ukrayne-stat-bogatym-gosudarstvom

 «Итоги Международного экономического форума в Давосе показали, что, несмотря 
на будущее цифровой экономики, которое настойчиво стучится в дверь, мир возвращается 
к индустриальному производству. Беспрецедентные меры ЕС по защите европейской 
сталелитейной промышленности и антидемпинговые меры по отношению к китайским 
производителям, - лишнее тому доказательство.  300 тысяч работников, которые работают 
в рамках технологий уже закончившейся третьей промышленной революции, так же важны 
для Европы, как и те, кто ворвался в экономику, чтобы сделать четвертую революцию.
 
 Говорить о реальном участии украинской экономики в будущем празднике жизни 
пока не приходится. В то время как развитый мир ломает голову над созданием 
смарт-заводов и смарт-производства с еще более высокой степенью автоматизации, у нас 
предлагают ограничиться выращиванием зерна».

КАК УКРАИНЕ СТАТЬ 
БОГАТЫМ 

ГОСУДАРСТВОМ

Владимир ПАНЧЕНКО

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/my-u-zmi/zemelni-igry

 «Якщо сприймати землю насамперед як капітал, а не як основний засіб 
виробництва, рано чи пізно земля сконцентрується в руках дуже невеликої частини 
громадян. Уся земля буде під високорентабельними, але низькотрудомісткими культурами. 
За поставками зерна ми наздоженемо Америку, а за рівнем безробіття, злочинності і 
соціальних видатків — Латинську Америку. Якщо ми хочемо зберегти високу зайнятість, то 
маємо забезпечити розвиток мільйонів дрібних господарств.
 
 Але це означає, що підприємці, яких цікавить сільське господарство тільки як 
засновництво з метою збільшити капітал, будуть у гірших умовах. У деяких трудомістких 
галузях, таких, як тваринництво або садівництво, рентабельність буде мінімальною, а малі 
господарства в цей час насичуватимуть ринок своєю продукцією, тому що вони, як 
підприємці і працівники в одній особі, сприймають усі доходи як оплату своєї праці».

ЗЕМЕЛЬНІ
ІГРИ

 Віталій САБЛУК



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ
РІВЕНЬ

ЕКОНОМІЧНОЇ
СВОБОДИ УКРАЇНИ

Детальніше за посиланням:

http://edclub.com.ua/analityka/riven-ekonomichnoyi-svobody-ukrayiny

http://edclub.com.ua/analityka/ne-hlibom-yedynym-yak-formuyutsya-spozhyvchi-koshyky-u-okremyh-postradyanskyh-krayinah

 Американським дослідницьким центром The 
Heritage Foundation у співпраці з The Wall Street Journal 
опубліковано щорічний рейтинг країн світу за рівнем 
економічної свободи – Індекс економічної свободи 2016 
(Index of Economic Freedom 2016).

 
 Україна цього року в рейтинговій оцінці посіла 162 
місце з-поміж 178 країн світу і визнана країною з невільною 
економікою − Індекс нашої економічної свободи становить 
46,8 балів із 100 можливих.
 При чому,  «пасе задніх» Україна багато років 
поспіль, а цьогорічні показники свідчать про ще один 
втрачений рік і відсутність кардинальних економічних змін.
 Дослідники нарікають на збереженні у нашій 
країні значних проблем у боротьбі з корупцією 
(незважаючи на відмічений незначний прогрес у цій сфері), 
на слабку судову систему та отримання олігархами 
фінансової підтримки за рахунок тісних зав’язків із 
провідними політиками. В результаті: ми маємо 25 балів із 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ ЗА 

СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/diyalnist-morskyh-portiv-za-sichen-lyutyy-2016-roku

 Морські порти України розпочали поточний рік з 
«мінусів». За оперативними даними державного 
підприємства «Адміністрація морських портів України», за 
два місяці 2016 року загальний обсяг вантажопереробки у 
морських портах скоротився на 14,5%. Переробка склала 
20 млн. тонн проти 23,4 млн. тонн за 2 місяці минулого 
року.

 Негативна динаміка в роботі морських портів 
спостерігається за всіма напрямками сполучення.
 
 За січень-лютий 2016 року переробка експортних 
вантажів в морських портах скоротилася на 2,8%, 
імпортних – «мінус» 13,4%, транзитних – «мінус» 48,6%, 
переробка вантажів внутрішнього сполучення порівняно з 
аналогічним показником 2015 року практично зупинилася 
(скорочення на 93,5%). 

ПРОМИСЛОВІСТЬ, 
РЕЗУЛЬТАТИ 

СІЧНЯ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/promyslovist-rezultaty-sichnya-2016-roku

 Серед ключових підвидів промисловості приріст 
обсягів виробництва спостерігався у виробництві та 
розподіленні електроенергії, газу та води (+2,2%, до січня 
2015 року). В той же час, обсяги виробництва у добувній та 
переробній промисловості скоротилися на 2,6% у кожній з 
груп.
 Порівняно з січнем 2015 року у добувній  
промисловості  видобуток сирої нафти та природного газу 
зменшився на 4%, кам’яного та бурого вугілля – «мінус» 
3,5%; добування металевих руд – «мінус» 0,3%
 У переробній промисловості на 5,2% зросло 
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, на 
4,4% відбувся приріст у групі «виробництво меблів, іншої 

 У 2016 році промислове виробництво України 
продовжує тенденцію до скорочення. У січні ц. р. порівняно 
з січнем минулого року індекс промислової продукції 
становив 98,3%, порівняно з груднем – 81,4%.

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
РІВНІ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ У НАЙБІЛЬШИХ 

МІСТАХ УКРАЇНИ У СІЧНІ-ЛЮТОМУ 2016 РОКУ

ТЕМА НОМЕРА:        НЕ ХЛІБОМ ЄДИНИМ. 
ЯК ФОРМУЮТЬСЯ СПОЖИВЧІ КОШИКИ У ОКРЕМИХ 

ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ?

    http://edclub.com.ua/analityka/rivni-cin-na-likarski-zasoby-u-naybilshyh-mistah-ukrayiny-u-sichni-lyutomu-2016-roku http://edclub.com.ua/analityka/indeks-spozhyvchyh-cin-v-ukrayini-ta-inshyh-krayinah-svitu-u-lyutomu-2016-roku

 В Україні не існує єдиної комплексної системи, яка давала б змогу відслідковувати 
ціни на ліки за їх видами у динаміці та по всіх регіонах країни. Наприклад, щомісячна 
звітність Держстату дозволяє ознайомитися з цінами не на окремі види ліків, а тільки на їх 
певні групи, як то «антибіотики», «жарознижувальні засоби» тощо. Довідкові служби аптек, 
надають інформацію про ціни лише на поточну дату, що не дозволяє оцінити їх динаміку.
 Починаючи з поточного року ЕДК  започатковує власний моніторинг цін на 
лікарські засоби у  найбільших містах України.
 Нами було складено перелік із 32, на наш погляд, найбільш вживаних лікарських 
засобів («кошик ліків»). Вибрано 5 міст (Київ, Львів, Харків, Дніпропетровськ та Одеса). У 
кожному із міст вибрано по три популярні аптечні мережі, у яких і здійснюється моніторинг 
цін.  

 У лютому 2016 року в Україні зафіксовано дефляцію на рівні 0,4% (у лютому  2015 
року інфляція становила 5,3%).
Дефляція у лютому  є результатом зниження споживчих цін у групах:
 «продукти харчування та безалкогольні напої» – на 0,7% (найбільше подешевша-
ли яйця (на 24,4%) та  фрукти ( 2,1%));
 «алкогольні напої та тютюнові вироби» – на 1,3% (за рахунок зниження цін на 
тютюнові вироби на 3,0%);
 «одяг та взуття» – на 2,0%.
 У всіх інших групах товарів та послуг відмічалося зростання споживчих цін. При 
цьому найбільше подорожання – на 1,3% –  спостерігалося у групах «відпочинок і культура» 
та «ресторани і готелі».

 Економічний дискусійний клуб проаналізував методологію формування споживчих 
кошиків в Україні та окремих пострадянських країнах: Білорусі, Казахстані та Росії. 
У всіх зазначених країнах споживчий кошик формується із трьох складових: продовольчі 
товари, непродовольчі товари, послуги.
 Законодавством усіх чотирьох досліджуваних країн, передбачена норма, відповідно 
до якої набори товарів, які включаються до споживчого кошика, і на основі яких обраховується 
прожитковий мінімум переглядаються не рідше одного разу на 5 років. Так, останній перегляд 
таких наборів у Білорусі відбувся у 2014 році, Казахстані – у 2015 році, Росії – у 2013 році.
 В Україні жоден Уряд за останні 15 років не спромігся  виконати норму закону, і тому 
вперше, і в останнє за новітню історію країни такі набори були затверджені ще у квітні 2000 року.
 Основу споживчого кошика становлять продукти харчування.  Якщо порівнювати, 
перелік продуктів харчування, який включено до продовольчого кошика, то у всіх чотирьох 
країнах пострадянського простору вони є практично типовими. 

 При цьому існують певні особливості, обумовлені національними традиціями. 
Наприклад, обов’язковим продуктом у кошику українця є сало, у казаха – конина, росіянина – 
капуста квашена.
 Найбільш принциповою відмінністю у методологіях формування споживчого 
кошика, які існують в Україні та інших досліджуваних країнах, є  підхід до розрахунку вартості 
у ньому непродовольчих товарів та послуг.
 На сьогодні в Україні затверджені конкретні набори непродовольчих товарів та 
послуг для основних соціально-демографічних груп. Тобто, держава регламентує для 
українців, які виживають на прожитковий мінімум, у що вони мають вдягтися і як довго 
предмет гардеробу повинен слугувати, якими засобами забезпечувати власну гігієну та яку 
жарознижуючу пігулку приймати у разі захворювання. Нагадує все це радянський устрій, коли 
всі крокували шеренгами, співали дозволені пісні, вбиралися у те, що виробляла радянська 
промисловість.  
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