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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше: http://edclub.com.ua/my-u-zmi/serp-protyv-molota-ukrayna-dolzhna-byt-agrarnoy-yly-yndustryalnoy-stranoy

 «Владимир Клименко: Сегодня Украина находится в начале своего рода «золотого 
века» в развитии сельского хозяйства. Ее успех базируется в увеличении производства зерна 
и вкладе в решение «продовольственной проблемы-2050». Все, что наша страна произведёт 
в ближайшие годы, нарастив вдвое производство зерна и продуктов его переработки, будет 
миром потреблено.
 Сельское хозяйство экспортирует в 160 стран мира свою продукцию. Когда вы мне 
говорите про индустриальную страну, то скажите, куда мы экспортируем свои трактора, 
комбайны, самолёты? Кому они нужны? Чем они по качеству отличаются от тех, которые уже 
есть на мировом рынке? Покажите мне мировой баланс тракторов, комбайнов, самолётов, в 
каких странах ждут все это хозяйство.»
 «Владимир Панченко: Украине, по моему мнению, нужно стремиться быть 
индустриальной страной с развитым сельским хозяйством. Украина такой была в недавнем 
прошлом, будет и в будущем Впрочем, это мировой опыт - все страны, которые имеют 
мощное сельскохозяйственное производство, ставят себе задачу, чтобы оно не превышало 
10% ВВП. Украина никогда не станет сверхдержавой, если она будет аграрной.»

СЕРП ПРОТИВ МОЛОТА: 
УКРАИНА ДОЛЖНА БЫТЬ 

АГРАРНОЙ ИЛИ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

СТРАНОЙ? 
Агродуэль:  КЛИМЕНКО VS ПАНЧЕНКО

Докладніше: http://edclub.com.ua/blog/chem-dolzhen-zanymatsya-naftogaz

 «Понимая, что эра углеводородов подходит к концу, известная нефтяная компания 
British Petroleum в начале нового тысячелетия изменила имидж, подчеркнув, что она 
является не столько британской компанией, сколько международной, не столько топливной, 
сколько энергетической, более того, вообще совсем не такой, как раньше. Теперь даже 
принято порой переводить ее сокращенное название BP как Beyond Petroleum («После 
Нефти»). 
 Когда я, учитывая вышеизложенное, посмотрел программу правительства 
В.Гройсмана, в частности, раздел 12 «Реформа энергетики и энергонезависимость», где 
написано, в том числе, и про реорганизацию госкомпании «Нафтогаз Украины», я не увидел 
там ничего, чтобы отвечало духу перемен в мировой энергетической отрасли. В пяти 
абзацах текста о новых энергетических технологиях, кроме одной части короткого 
предложения в последнем абзаце, которая звучит так - «стимулирование производства 
энергии из возобновляемых и нетрадиционных источников», не сказано больше ничего. Так 
же, как и не сказано, как это будет сделано.»

ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
«НЕФТЕГАЗ»?

Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/donbas-u-bagatoh-vypadkah-sprovokuvav-efekt-domino

 «Україна була мирною країною й переживала дуже непогані періоди економічного 
розвитку. Зараз Україна в кризі, і немає жодних передумов, щоб до нас сформувався 
потужний міграційний приплив, хоч насправді в такій ситуації це не мінус, а радше плюс. Бо 
проблеми, які виникають при цьому, ніде у світі нормально розв’язувати не навчилися.
 А наша демографічна карта потребує кращого вже давно. Головна причина — 
через занизьку народжуваність протягом півстоліття вікова структура населення настільки 
змінилася (багато людей похилого віку і занадто мало молоді), що потенціал демографічного 
зростання у нас вичерпано. Для зміни ситуації необхідно, щоб пересічна українка 
народжувала 2,3—2,4 дитини, а нині в жодній країні Європи не народжується дітей стільки, 
скільки потрібно для елементарного відтворення населення (2,10—2,15).»

ДОНБАС У БАГАТЬОХ 
ВИПАДКАХ 

СПРОВОКУВАВ ЕФЕКТ 
ДОМІНО

Елла ЛІБАНОВА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/komentar-chlena-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-yevgena-oleynikova-shchodo-stanu

 «На автомобильные дороги ежегодно выделяются баснословные деньги. Но 
каждый автомобилист знает: покрытие – всё хуже и хуже. Многие трассы, не говоря о 
местных путях, восстановить уже невозможно – проще построить новые! Но мы упорно 
продолжаем закапывать миллиарды в дорожные ямы, надеясь, как Буратино в "Золотом 
ключике", на чудо.
 До недавних пор все дороги, за небольшим исключением, ремонтировали по 
плану. Экономист Евгений Олейников видит одну из причин бездорожья именно в этом. И 
предлагает каждый ремонт проводить как отдельный проект, информация о котором будет 
общедоступной.»

УКРАИНСКИЕ ДОРОГИ ПРО-
ДОЛЖАЮТ ОСТАВАТЬСЯ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫМИ, НЕ-

СМОТРЯ НА МИЛЛИАРДЫ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫЕ НА РЕМОНТ

Евгений ОЛЕЙНИКОВ

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/cina-na-palne-mozhe-zrosty-shche-na-2-grn-sergiy-sapyegin

 «За словами директора Науково-технічного центру “Психея” Сергія Сапегіна, 
потенціал до подорожчання пального ще не вичерпано.
 «Ми робимо щоденні оцінки економічної складової у ціноутворенні пального, і ось 
якщо подивитися на те, як виглядає розрахункова економічна ціна на сьогодні, то в ціні А-95 
і А-92 бензину є потенціал для зростання, який перевищує 2 гривні, — зазначив експерт.
Експерт пояснив, що спрогнозувати, як швидко цей потенціал реалізується не просто, адже 
тут є в багато факторів впливу.»

ЦІНА НА ПАЛЬНЕ
МОЖЕ ЗРОСТИ

ЩЕ НА 2 ГРИВНІ 

Сергій САПЄГІН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/nyzkye-ceny-y-mynymalnye-zatraty-mogut-pozvolyt-sebe-tolko-lydery-rynka

 «Эксперт в сфере ритейла, Игорь Гарбарук считает, что большинству ритейлеров 
вряд ли стоит делать ставку на низкие цены или минимальные затраты – это по силам 
только крупным компаниям. 
 Во время своего выступления на Конференции «Shop&FashionMaster-2016: 
Уникальные решения увеличения продаж с 1 кв. м». он отметил, что изменение 
потребительского поведения в условиях продолжающегося кризиса приводит к смене 
стратегии действий украинских ритейлеров на рынке, среди которых эксперт считает 
самыми распространенными следующие...» 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ И 
МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ 
ТОЛЬКО ЛИДЕРЫ РЫНКА 

 Игорь ГАРБАРУК

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Прийміть щирі привітання з нагоди Воскресіння Христового! 

Від усього серця бажаю Вам благодаті, добробуту, миру та злагоди.
Нехай це особливо шановане та величне свято дарує всім Вам щастя, здоров’я і любов.

Христос воскрес! Воістину воскрес!
Анатолій МАКСЮТА,

Президент Економічного дискусійного клубу



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ
УКРАЇНА В РЕЙТИНГУ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
СИСТЕМ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/ukrayina-v-reytyngu-efektyvnosti-energetychnyh-system-2016

 Світовим економічним форумом опубліковано 
щорічне дослідження ефективності енергетичних систем 
країн світу – Global Energy Architecture Performance Index 
Report 2016 або Індекс функціональності енергетичної 
архітектури.

 Індекс функціональності енергетичної 
архітектури розраховується на підставі 18 показників і 
оцінює на скільки енергетичні системи досліджуваних країн 
сприяють їх економічному зростанню та розвитку, 
екологічній стійкості, енергетичній безпеці та доступу до 
джерел енергії.
 Цьогорічний рейтинг охоплював 126 країн світу, 
перше місце серед яких зайняла Швейцарія. В першу 
десятку також увійшли Норвегія, Швеція, Франція, Данія, 
Австрія, Іспанія, Колумбія, Нова Зеландія та Уругвай.

ПРОМИСЛОВЕ 
ВИРОБНИЦТВО У 

І КВАРТАЛІ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/promyslove-vyrobnyctvo-u-i-kvartali-2016-roku

 Другий місяць поспіль промислове виробництво 
України демонструє позитивні результати. У березні 
поточного року обсяг промислового виробництва 
порівняно з березнем 2015 року збільшився на 4,8%.

 Як наслідок – за І квартал 2016 року індекс 
промислової продукції порівняно з аналогічним 
минулорічним показником склав 103,7%.
 У І кварталі 2016 року зростання відбулося за 
всіма ключовими підвидами промисловості: обсяги 
виробництва у добувній промисловості збільшилися на 
4,2%; у переробній промисловості обсяги виробництва 
зросли на 4,4%;  у постачанні електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – на 0,6%.

НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ 
СУБСИДІЙ У І КВАРТАЛІ 

2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/nadannya-naselennyu-subsydiy-u-i-kvartali-2016-roku

 У результаті звернень, у І кварталі 2016 р. субси-
дію було призначено 1,4 млн. сімей, на загальну суму 
1802,2 млн. грн., що на 1674,5 млн. грн. або в 14 разів 
більше ніж у січні-березні 2015 року. В тому числі: жителям 
міст призначено субсидій на 976,1 млн. грн. (або 54% 
загального обсягу), жителям сіл  – 826,2 млн. грн. (або 
46%).

 Згідно з оприлюдненими даними Держстату, у 
поточному році зберігається тенденція до збільшення 
кількості сімей, які вимушені звертатися за субсидіями для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг. Кількість звернень на отримання субсидій у І 
кварталі ц. р. порівняно з І кварталом 2015 року 
збільшилась у 3,5 рази.

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ВИТРАТИ НА РОБОЧУ СИЛУ 

В УКРАЇНІ ТА
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

ТЕМА НОМЕРА:       БАЛАНСИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ

http://edclub.com.ua/analityka/vytraty-na-robochu-sylu-v-ukrayini-ta-yevropeyskomu-soyuzi

 Важливим чинником, що впливає на процес 
відтворення робочої сили, є її фактична вартість, що 
складається з витрат роботодавця на її утримання.

 Економічний дискусійний клуб проаналізував 
рівень та структуру витрат на робочу силу в нашій державі 
та країнах ЄС.
 В Україні у 2014 році розмір погодинних витрат 
підприємства на одного штатного працівника становив 34,6 
гривні, або зріс на 42% порівняно з 2010 роком. Натомість, 
за вказаний період, у еквіваленті євровалюти цей показник 
зменшився з 2,32 до 2,20 євро.

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.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ НА ПАЛИВО 
В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ 

КРАЇНАХ СВІТУ У КВІТНІ

 

 Громадська спілка "Економічний дискусійний 
клуб" здійснила порівняння роздрібних  цін на основні види 
палив в Україні та окремих країнах світу, які були 
зафіксовані у другій декаді квітня 2016 року.

 Як свідчить аналіз, у доларовому еквіваленті ціни 
на основні види палива в Україні у середині квітня ц. р. 
були значно нижчими (у 1,4 – 2,4 рази), ніж у країнах ЄС. 
Водночас, українські споживачі купують на автозаправках 
бензин, дизпаливо та газ дорожче, ніж жителі Казахстану, 
Білорусі, Грузії, Росії та США.

ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОГО 
БОРЩУ У БЕРЕЗНІ

2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/indeks-ukrayinskogo-borshchu-u-berezni-2016-roku http://edclub.com.ua/analityka/spozhyvchi-ciny-na-palyvo-v-ukrayini-ta-okremyh-krayinah-svitu-u-kvitni-2016-roku

 За розрахунками Економічного дискусійного 
клубу, у березні 2016 року вартість каструлі  українського 
борщу об’ємом 3,5−4 літра становила: з м’ясом – 74,27 
гривні, без м’яса −22,10 гривні.

 Тобто, у порівнянні з лютим ц. р. борщ з м’ясом 
подешевшав  на 1,1%, борщ без м’яса − на 3,1%. Зниження 
вартості відбулося за рахунок зниження у березні середніх 
споживчих цін практично на всі інгредієнти борщу, за 
винятком незначного подорожчання олії соняшникової та 
томатної пасти. Найбільш помітно у березні ц.р. порівняно 
з попереднім місяцем подешевшали такі інгредієнти борщу 
як капуста та картопля – у межах 11%.

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

Олії рослинні
 За оцінками експертів, за 7 місяців 
2015/2016 маркетингового року вітчизняними 
підприємствами вироблено 3 040 тис. тонн 
олій рослинних, в тому числі соняшникової – 
2 843 тис. тонн (94%). Із загального обсягу 
виробництва на внутрішнє продовольче 
споживання спрямовано 328 тис. тонн. 
Левову частку виробленої олії – 2 860 тис. 
тонн – було експортовано. Більше половини 
українського олійного експорту припадає на 
Індію, Китай, Іспанію. Імпорт олій за 7 місяців 
маркетингового періоду  склав 125 тис. тонн.

М'ясо
 У І кварталі 2016 року всіма 
категоріями господарств України вироблено 
576 тис. тонн м’яса всіх видів, що на 0,9 % 
більше проти січня-березня минулого року. 
При цьому у скотарстві та птахівництві 
продемонстровано зростання – на 0,7% та 
4,2% відповідно.  Натомість виробництво 
свинини зменшилося на 3,7%.
 З початку року спостерігається 
зростання експорту та імпорту м’яса та м'ясо-
продуктів. 

Цукор
 За 7 місяців  поточного маркетинго-
вого року внутрішнє споживання цукру 
оцінюється у 920 тис. тонн. Експорт за вказа-
ний період склав 40 тис. тонн, імпорт – 46 
тис. тонн. Активізація зовнішньої торгівлі 
цукром відбулася у січні-лютому 2016 року. 
 За цей період було вивезено 25,9 
тис. тонн цукру та імпортовано 45,2 тис. тонн. 
Основні імпортні поставки здійснювалися з 
Нідерландів та Бразилії. Експорт переважно 
надходив до Казахстану та Румунії.

Молоко
 У І кварталі 2016 року всіма 
категоріями господарств України вироблено 
1 977 тис. тонн молока, або на 1,0% менше, 
ніж у січні-березні 2015 року.
 Обсяги експорту молочної 
продукції за 3 місяці поточного року 
зменшилися на 14,5% (до 59 тис. тонн). 
Продукція переважно експортувалася до 
країн колишнього СРСР (Казахстан, Грузія, 
Туркменістан ін.).
 Імпорт молокопродуктів зріс на 
35% до 27 тис. тонн. 


