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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/my-u-zmi/ruchnoe-upravlenye-byudzhetom-prychyny-y-posledstvyya-liganet

 «Эффективность бюджетной политики во многом зависит от механизмов 
планирования и администрирования бюджета, состояния бюджетной системы и экономики в 
целом. В Украине сформировалась "гибридная" бюджетная модель - центр ответственности 
за принимаемые решения и действия размыт. Это влияет как на финансовую стабильность, 
так и на возможности экономического развития.
 Для такой модели в условиях Украины характерно, что Министерство финансов 
фактически навязывает секторальным министерствам и местным органам власти их 
бюджеты, а также необходимость проведения структурных реформ. При этом сам Минфин 
не несет ответственности за последствия и переводит ее на министров и местных 
чиновников. Основания для этого есть. Согласно законодательству, они действительно 
отвечают за составление и исполнение бюджета соответствующей сферы государственного 
управления или местного самоуправления».

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТОМ: ПРИЧИНЫ 

И ПОСЛЕДСТВИЯ

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/revolyucyya-40-chto-zhdet-ukraynskuyu-ekonomyku

 «Будущее наступит гораздо быстрее, чем мы ожидаем, и отрасли, которые мы 
привыкли называть кормилицами страны, нас не спасут.
 Спустя более чем полгода после экономического форума в Давосе украинское 
правительство не сделало никаких выводов. Вместо борьбы за место под солнцем в 
четвертой промышленной революции мы продолжаем заниматься мышиной возней вокруг 
экспорта металлолома и вывоза леса. Однако будущее наступит гораздо быстрее, чем мы 
ожидаем, и отрасли, которые мы привыкли называть кормилицами страны, нас не спасут.
 Слова «Индустрия 4.0» вызывают у меня устойчивые ассоциации с пророчествами 
писателей-фантастов минувшего века: начиная от войны роботов («R. U. R.» Карела 
Чапека) до слияния жизни онлайн и офлайн (как у Уильяма Гибсона в его трилогии 
«Киберпространство»). Для украинцев, которые кичатся своим зерновым потенциалом, 
подобные вещи кажутся сказкой послезавтрашнего дня. И это первая причина, почему нам 
не окажется места на будущем празднике жизни».

РЕВОЛЮЦИЯ 4.0: 
ЧТО ЖДЕТ 

УКРАИНСКУЮ 
ЭКОНОМИКУ

Владимир ПАНЧЕНКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/chlen-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-eks-ochilnyk-lvivskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi

 «На обліку в органах соціального захисту перебуває 1,7 млн. внутрішніх 
переселенців, або 1,4 млн. сімей з Донбасу і Криму. Тобто, 4% населення України є 
вимушеними переселенцями!
 Зокрема, у Львівській області зареєстровано близько 12 тис. осіб вимушених 
переселенців. З них лише 700 осіб працевлаштовано. 
 У сьогоднішніх умовах доцільно розробити стратегію допомоги 
внутрішньо-переміщеним особам, оскільки такі вимушені міграційні потоки негативно 
відображаються на ринку праці, інвестиційному середовищі країни та психологічному кліматі 
держави та окремих регіонів зокрема. 
 В цьому контексті доцільно скористатися досвідом країн, які вже мали аналогічні 
проблеми.  Наприклад,  Молдова розгортала таку діяльність за трьома напрямами: 
забезпечення житлом шляхом надання безвідсоткового довгострокового кредиту, сприяння 
у працевлаштуванні, надання матеріальної допомоги».

ЩОДО 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ТИМЧАСОВО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Юрій ТУРЯНСЬКИЙ

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/delo-ne-v-transhe-pochemu-desheveet-gryvnya-kommentaryy-evgenyya-oleynykova-yzdanyyu

 «Влияние девальвации на бюджет проявляется в двух направлениях: 
краткосрочный рост поступлений в гривне за счет девальвационной составляющей и 
последующее снижение налоговых поступлений.
 Вначале валюта меняется по более высокому курсу, но в среднесрочной 
перспективе рост курса иностранных валют подавляет спрос и деловую активность из-за 
роста цен, вызванного удорожанием импортной части в себестоимости. Это приводит к 
снижению темпов экономического развития.
 Однако в целом сейчас для правительства девальвировать гривню гораздо легче, 
чем, например, бороться с выведением средств из банковской системы, закрывать 
налоговые ямы и наводить порядок на таможне.
 Именно благодаря девальвации ГФС гордо рапортует о рекордных за всю историю 
Украины сборах в бюджет и перевыполнении планов таможни».

ДЕЛО НЕ В 
ТРАНШЕ: ПОЧЕМУ 

ДЕШЕВЕЕТ ГРИВНЯ

Евгений ОЛЕЙНИКОВ

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/oleg-pendzyn-tureckyy-potik-suttyevo-skorotyt-obsyagy-tranzytu-gazu-cherez-ukrayinsku-gts

 «Реалізація проекту газопроводу «Турецький потік» суттєво скоротить обсяги 
транзиту газу через українську газотранспортну систему.
 Реальність «Турецького потоку» досить висока. Турки в ньому зацікавлені. Це 
гарне надходження грошей до бюджету від транзиту газу. Якщо він буде закінчений і 
запущений, то кількість газу, що проходить по Україні, може з 70 млрд. кубометрів 
скоротитися ще на 40-45 млрд. і скласти близько 30 млрд. метрів кубічних. Дохід у бюджет 
може впасти з двох мільярдів доларів до 600-700 млн. доларів.
  Україна доставляє в Європу близько 70 млрд. метрів кубічних газу. За це ми 
отримуємо $2 млрд. на рік. Стан газотранспортної системи України задовільний. Всі 
регламентні роботи проводяться. Обсяг газу, який Україна може зараз прокачувати, 
становить близько 120-130 млрд. метрів кубічних. Технологічна можливість 
газотранспортної системи ще більша. Близько 150 млрд. метрів кубічних».

«ТУРЕЦЬКИЙ ПОТІК» СУТ-
ТЄВО СКОРОТИТЬ ОБСЯГИ 

ТРАНЗИТУ ГАЗУ ЧЕРЕЗ 
УКРАЇНСЬКУ ГТС

Олег ПЕНДЗИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/ukrayinska-demografiya-shcho-zminylosya-za-25-rokiv-vvs-ukrayina

  «За даними офіційної статистики, суто арифметично за 25 років незалежності 
населення України скоротилося на понад 9 млн. осіб.
 У 1991 році в Україні проживало 51,944 млн осіб, а станом на 1 січня 2016 – 42,760 
млн. осіб.
 Найбільше українців було у 1993-му році − 52,244 млн. осіб. Саме на цій цифрі 
базувалася реклама одного із популярних телеканалів, яку й досі пам'ятають більшість 
українців.
 Дані за 2015-2016 роки подаються без урахування "тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим і м.Севастополя", також досить приблизними є дані щодо 
неконтрольованих Києвом територій на сході країни.
 Отже точніше буде сказати, що населення України скоротилося на  8 мільйонів 
осіб». 

УКРАЇНСЬКА 
ДЕМОГРАФІЯ: ЩО 

ЗМІНИЛОСЯ ЗА 25 РОКІВ

Елла ЛІБАНОВААнатолий МАКСЮТА



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ
СУБСИДІЇ НА ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ У 
СІЧНІ-ЛИПНІ 2016 РОКУ

Детальніше за посиланням:

http://edclub.com.ua/analityka/subsydiyi-na-zhytlovo-komunalni-poslugy-u-sichni-lypni-2016-roku

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01082016

 За даними Держстату, за липень ц. р. за 
субсидією для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулися 415,6 тис. сімей. 
Загалом, за 7 місяців 2016 року таких звернень надійшло 
від 3 659,6 тис. домогосподарств, що на 43,8% більше, ніж 
за 7 місяців 2015 року. Переважна кількість (67,8%) таких 
сімей проживає у містах.

 Загальна сума призначених субсидій у січні-липні 
2016 року становила  2 580,6 млн. грн., що на 2 059,7 млн. 
грн. або практично в 5 разів більше, ніж у січні-липні 2015 
року. В тому числі: жителям міст призначено субсидій на 1 
525,3 млн. грн. (або 59% загального обсягу), жителям сіл – 
1 055,3 млн. грн. (або 41%).

ПРОМИСЛОВЕ 
ВИРОБНИЦТВО 

У СІЧНІ-ЛИПНІ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/promyslove-vyrobnyctvo-u-sichni-lypni-2016-roku

 У липні 2016 року порівняно з липнем 2015 року 
промислове виробництво скоротилося на 0,2%. Таким 
чином, у річному вимірі зберігається тенденція до 
уповільнення його позитивної динаміки. Так, за 7 місяців 
2016 року індекс промислової продукції порівняно з 
аналогічним минулорічним показником склав 101,7%, 
проти  102,0% – за січень-червень 2016 року.

  У липні ц. р. виробництво скоротилося у добувній 
та у переробній промисловості – відповідно на 0,4% та на 
1,5%.
 Натомість, липневі обсяги постачання і 
розподілення електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря зросли на 6,2%.
 У цілому за 7 місяців ц. р. всі сектори 
промислового виробництва продемонстрували позитивні 
результати роботи.
 Водночас, за 7 місяців 2016 року порівняно з 
аналогічним періодом минулого року, обсяги промислового 
виробництва Білорусі та Казахстану скоротились.

http://edclub.com.ua/analityka/osnovni-pokaznyky-mizhnarodnoyi-torgivli-tovaramy-v-ukrayini-ta-yevrosoyuzi-u-i-pivrichchi

 У І півріччі ц. р. структура українського товарного 
експорту суттєвих змін не зазнала. Експорт був орієнтова-
ний на сировинні ресурси, в першу чергу, аграрну продук-
цію, залізорудну сировину та металопродукцію (загалом 
понад 70%).

 У січні−червні 2016 року загальна вартість 
українського товарного експорту склала 15,1 млрд. євро, 
що на 10,7% менше порівняно з аналогічним періодом 
минулого року. 
 Імпорт товарів в Україну також скоротився (на 
5,3%) та склав 15,7 млрд. євро. За результатами півріччя  
сальдо зовнішньої торгівлі товарами було негативним 
«мінус» 0,6 млрд. євро (у І півріччі 2015 року сальдо склало 
«плюс» 0,32 млрд. євро).

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОГО 

БОРЩУ У ЛИПНІ 
2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/indeks-ukrayinskogo-borshchu-u-lypni-2016-roku

 За розрахунками ЕДК , у липні 2016 року вартість 
каструлі українського борщу об’ємом 3,5−4 літра 
становила: з м’ясом – 68,69 гривні, без м’яса (пісний) −
16,72 гривні.

 Порівняно з червнем ц. р. борщ суттєво подешев-
шав: з м’ясом – на 8,9%, пісний − на 29,5%. Зменшення 
вартості відбулося за рахунок сезонного падіння цін на 
овочі борщового набору. Так, упродовж місяця середні 
споживчі ціни знизилася на: картоплю − на 26,5%, капусту 
– на 17,7%, буряки – на 54,0%, моркву – на 49,0%, цибулю 
– на 38,3%. При цьому, за вказаний період, яловичина 
подорожчала на 1,7%.

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.

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН 
В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ 

КРАЇНАХ СВІТУ 
У ЛИПНІ 2016 РОКУ

 

 У липні 2016 року, як і у червні, в Україні зафіксо-
вано дефляцію на рівні 0,1% (у липні  2015 року індекс 
споживчих цін становив 99%).

ОГЛЯД СПОЖИВЧИХ ЦІН НА 
ЛІКИ У НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ 

УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ДЕКАДІ 
СЕРПНЯ 2016 РОКУ

 http://edclub.com.ua/analityka/oglyad-spozhyvchyh-cin-na-liky-u-naybilshyh-mistah-ukrayiny-u-pershiy-dekadi-serpnya-2016 http://edclub.com.ua/analityka/indeksy-spozhyvchyh-cin-v-ukrayini-ta-okremyh-krayinah-svitu-u-lypni-2016-roku

 За даними моніторингу Економічного 
дискусійного клубу, у першій декаді серпня ц. р. загальна 
вартість «кошику ліків» у п’яти найбільших містах України 
становила: від 1017 грн. у Харкові до 1109 гривень у Києві.
Упродовж місяця вартість «кошику ліків» підвищилася у 
Києві, Дніпрі та Одесі, знизилася  – у Львові та Харкові.

ТЕМА НОМЕРА:       БАЛАНСИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ 

СТАНОМ НА 01.08.2016

 Споживчі ціни на окремі найменування лікарських 
засобів у розрізі міст також характеризувалися 
різнонаправленими тенденціями. Винятком був спиртовий 
розчин борної кислоти, ціни на який у всіх містах упродовж 
місяця зросли від 0,3% до 31,0%.

 Дефляція у липні відбулася, насамперед, 
внаслідок зниження споживчих цін у групі, частка якої у 
ваговій структури індексу є найвищою (понад 50%), а саме 
у групі «продукти харчування та безалкогольні напої» – на 
0,9%. Найбільше тут, за рахунок сезонного фактору, 
подешевшали овочі – на 20,1%. Також знизилася ціни на 
цукор, молочні продукти, рибу та рибопродукти.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 
ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ ТА 

ЄВРОСОЮЗІ У І ПІВРІЧЧІ 2016 РОКУ

Зерно 
   З урахуванням 
оперативної інформації про хід 
збирання врожаю ранніх зернових 
культур покращено оцінку валового 
збору зерна до 63,5 млн. тонн. 
Зокрема, збільшено оцінку урожаю 
пшениці до 26 млн. тонн, ячменю – 
до 9,6 млн. тонн.

М'ясо
 У січні – липні 2016 року 
всіма категоріями господарств 
України вироблено 1 285 тис. тонн 
м’яса всіх видів, що на 1,4% більше 
порівняно з аналогічним періодом 
минулого року. Зростання виробни-
цтва відбулося за рахунок нарощу-
вання обсягів продукції птахівни-
цтва на 4,5% та скотарства – на 
0,8%. Водночас виробництво свини-
ни скоротилося на 2,6%. 

Цукор
 Ураховуючи заключні дані 
Держстату щодо споживання цукру 
населенням України у 2015 році, яке 
склало 35,7 кг на особу, було скори-
говано оцінку внутрішнього попиту у 
цукрі у поточному 2015/2016 марке-
тинговому періоді з 1665 до 1635 
тис. тонн.
 Таким чином, за 11 місяців 
поточного сезону внутрішнє споживан-
ня цукру оцінюється у 1 499 тис. тонн. 

Молоко
 За 7 місяців 2016 року 
всіма категоріями господарств 
України вироблено 6 192 тис. тонн 
молока, що на 1,7% менше, ніж у 
відповідному періоді минулого року.
Довідково: за даними статистики, 
станом на 01.08.2016 порівняно з 
відповідною датою минулого року 
поголів’я корів  скоротилося на 
3,6%.

Олії рослинні
 За оцінками експертів, за 
11 місяців 2015/2016 маркетингово-
го року вітчизняними підприємства-
ми вироблено 4 830 тис. тонн олій 
рослинних, в тому числі соняшнико-
вої олії  – 4 570 тис. тонн (95%).
Із загального обсягу виробництва на 
внутрішнє продовольче споживання 
спрямовано 533 тис. тонн.


