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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/pro-efekt-kredytnyh-nozhyc

 «…Активізація кредитування є довгоочікуваною для банків і підприємств, але поки 
вона не поспішає наступити.
 Продовжуючи тему відновлення банківського кредитування, що викликала 
серйозний інтерес, враховуючи необхідність критичного і різнобічного підходу до 
макроекономічної теорії, спробую в сьогоднішній колонці висвітлити деякі важливі нюанси, 
що нечасто з'являються в експертних дискусіях.
 Отже, розглянемо три твердження: гроші для розвитку економіки не мають 
значення; гроші, поряд з іншими факторами, також мають важливе значення для розвитку 
економіки; тільки гроші мають значення для розвитку економіки.
 Звичайно, відразу відкинемо перше твердження, незважаючи на те, що у нього теж 
є прихильники. Хочу звернути увагу на наступне – досить нескладно зісковзнути з другого 
затвердження до третього, якщо обґрунтування і спостереження, які підтверджують друге 
твердження, використовувати для того, щоб наполягати на третьому».

ПРО ЕФЕКТ 
"КРЕДИТНИХ 

НОЖИЦЬ"

Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/vykonavchyy-dyrektor-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-oleg-pendzyn-v-programi-pro

 «Будь-яка програма між Урядом та МВФ розпочинається із узгодження показників, 
які мають бути досягнуті в процесі її виконання. Якщо змінюються економічні умови, то 
відповідно повинні бути переглянуті відповідні індикатори. 
 Зважаючи на блокаду ОРДЛО  падіння ВВП оцінюється урядовцями у 2%−2,5%. 
 У зв'язку з погіршенням прогнозів економічного розвитку країни МВФ взяв перерву 
і повинен переоцінити умови надання чергового траншу Україні. 
 Отже,  слід очікувати на приїзд  до  України моніторингової місії МВФ,  за 
наслідками роботи якої буде прийняте відповідне рішення.  Однак, слід розуміти, що процес 
здійснення експертами МВФ моніторингу та прийняття рішення керівництвом Фонду щодо 
виділення траншу Україні  займе декілька місяців. 
 Не отримання грошей від МВФ не є критичним для курсу гривні, але може 
спровокувати сповільнення співпраці України з іншими міжнародними організаціями та 
інвесторами...».

ЩОДО ВІДСТРОЧКИ 
РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ 

ПРО ВИДІЛЕННЯ 
УКРАЇНІ ЧЕРГОВОГО 

ТРАНШУ МВФ 
Олег ПЕНДЗИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/chym-zaymayetsya-uryad-yakshcho-v-rozpal-posivnoyi-kampaniyi-zupynyayutsya-dva

 «…Хімічні підприємства, які спеціалізуються на випуску мінеральних добрив в Україні  
мають проектну потужність: азотних добрив  − 7,5 млн. тонн, фосфорних − 0,9 млн. тонн. 
 У 2016 році  сільське господарство спожило 4,4 − 4,5 млн. тонн  міндобрив, або вдвічі 
менше, ніж можуть виробляти українські підприємства. 
 На жаль, на сьогодні українські аграрії використовують  лише 30% добрив 
вітчизяного виробництва, а 70% імпортних, які ввозяться переважно з Росії. 
 Проблемою хімічної галузі є висока ціна газу для підприємств, яка сьогодні сягає 370 
доларів за тис. м.куб., що робить їх  неконкурентоспроможними порівняно з російським 
товаром, оскільки ціна газу для виробників у Росії становить 70−80 доларів. Слід зазначити, що 
газ у структурі собівартості добрив займає 90%. 
 Необхідний протекционізм хімічної галузі України на державному рівні...».

ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ УРЯД, 
ЯКЩО В РОЗПАЛ ПОСІВНОЇ 
КАМПАНІЇ ЗУПИНЯЮТЬСЯ 

ДВА НАЙПОТУЖНІШИХ ПІД-
ПРИЄМСТВА, ЯКІ ЗАБЕЗПЕ-

ЧУЮТЬ ПРОДОВОЛЬЧУ 
БЕЗПЕКУ КРАЇНИ?

Олексій ГОЛУБОВ

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/biznes-na-rozdorizhzhi-abo-shcho-kryyetsya-pid-masovym-zakryttyam-fopiv

 «Основу конкурентоспроможності економіки будь-якої держави становить малий і 
середній бізнес. Саме розвиток такого бізнесу і продуктивність його роботи сприяє 
впровадженню реформ і проведенню структурних змін як в економічній, так і соціальній 
сферах. Понад те, якраз кількість учасників та ініціативність цього сегменту і формують 
ринкову конкурентну економіку.
 Завдяки функціонуванню малого і середнього бізнесу створюються додаткові 
робочі місця, ринок насичується товарами і послугами, а також він є джерелом наповнення 
бюджетів усіх рівнів. Кожна розвинута держава для сталого розвитку своєї економіки 
розробляє програми функціонування середнього підприємництва, впроваджує інструменти і 
механізми його фінансово-кредитної та експортної підтримки тощо. В Україні, на жаль, 
ситуація наразі склалася дещо інакше».

БІЗНЕС НА
РОЗДОРІЖЖІ, АБО

ЩО КРИЄТЬСЯ
ПІД МАСОВИМ

ЗАКРИТТЯМ ФОПІВ?
Наталія КОВАЛКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/igor-garbaruk-v-programi-pravo-na-golos-prokomentuvav-sytuaciyu-iz-vyvezennyam

 «…Слід зауважити, що проблематика вивезення та утилізації  побутових відходів є 
актуальною не лише для Львова, а і України в цілому. 
 Відповідно до даних Мінрегіону, за 2016 рік утворилось близько 49 млн. куб. метрів 
побутових відходів, або близько 11 млн. тонн, які захоронюються на 5,5 тис. сміттєзвалищ і 
полігонів загальною площею понад 9 тис. га.
 При цьому, 327 сміттєзвалищ (6%)  перевантажені, ще 1339 (24%) не відповідають 
нормам екологічної безпеки. Потреба у будівництві нових полігонів в Україні  оцінюється 
майже у 500 одиниць. 
 Отже зрозуміло, що питання збирання та утилізації побутових відходів необхідно 
вирішувати комплексно і системно на державному рівні. 
 Зокрема, необхідно прийняти нову редакцію Закону України «Про 
житлово-комунальне господарство». 

СИТУАЦІЯ ІЗ 
ВИВЕЗЕННЯМ 

ПОБУТОВИХ
ВІДХОДІВ У ЛЬВОВІ 

Ігор ГАРБАРУК

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/ruslan-osypenko-chlen-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-v-efiri-radiostanciyi-golos

 «В українському суспільстві є великий запит на позитивну інформацію. Ми всі 
хотіли б бачити амбітний поступ реформ. І електронне декларування є таким позитивним 
моментом. Електронне декларування – це інструмент, який робить нашу державу 
сильнішою. 
 Хто має обов'язково заповнювати електронну декларацію? На мою думку, це 
повинні бути особи, які працюють на державу, і в першу чергу судді.
 Однією із причин чому в Україну практично не надходять  інвестиції, є  їх 
незахищеність. У наших  судах інвестор не може розраховувати на чесний захист своїх 
грошей. Така ситуація загалом призводить до слабкого поступу економічного розвитку.  
 Розуміння того, що статки державного службовця контролюватимуться українським 
суспільством, будуть спонукати останнього  прозоро і чесно працювати на країну...». 

ЯК ПРАВИЛЬНО 
ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ 
І ЧОМУ ДЕКЛАРУВАННЯ – 

СПРАВЖНІЙ ПРОРИВ
ДЛЯ УКРАЇНИ  

Руслан ОСИПЕНКО



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ ТА ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

СКІЛЬКИ ХЛІБА
СПОЖИВАЮТЬ УКРАЇНЦІ?

http://edclub.com.ua/analityka/skilky-hliba-spozhyvayut-ukrayinci

 Переглядаючи свіжу статистичну звітність щодо 
виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні 
Економічний дискусійний клуб зацікавило питання: невже 
насправді у нашій державі за останні два десятиліття 
відбулася кардинальна зміна культури харчування 
населення, що попит на хліб масових сортів скоротився у 
декілька разів?

 Згідно із даними статистики, починаючи з 2000 
року виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні 
скоротилося з 2,5 млн. тонн до 1,1 млн. тонн, або у 2,2 
рази. При цьому, чисельність населення країни 
зменшилася на 14%.
 Примітно, що структура виробництва хліба та 
хлібобулочних виробів у 2016 році, як і у 2000 році, 
принципових змін не зазнала. 

СУБСИДІЇ НА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

У ЛЮТОМУ 2017 РОКУ

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

 Згідно з даними Держстату, у лютому ц. р. за 
субсидією для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулися 391,8 тис. сімей, 
що майже на 15% менше, ніж у лютому минулого року, 
натомість, у 3,3 рази більше, ніж у лютому 2015 року. 

 Загалом, за 2 місяці поточного року таких 
звернень надійшло від 870,5 тис. домогосподарств, що на 
5,7% менше, ніж за січень-лютий 2016 року. В основному 
за субсидією звертаються містяни (67,4% від звернень).
 З початку року загальна сума призначених 
субсидій склала 1636,1 млн. грн., що на 229,7 млн. грн. або 
на 16% більше, ніж у січні-лютому 2016 року. 
 У лютому 2017 року порівняно з лютим 2016 року 
середній розмір призначеної субсидії на одне 
домогосподарство зріс на 15,9% та склав 1571,2 гривень.

ТЕМПИ ПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ У 

ЛЮТОМУ 2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/tempy-promyslovogo-vyrobnyctva-v-ukrayini-u-lyutomu-2017-roku

 Порівняно з аналогічними даними минулого року, 
найбільше скоротилися обсяги виробництва добувної 
промисловості – «мінус» 5,6% у лютому ц. р. та «мінус» 
11,5% у січні-лютому 2017 року.
 У звітному місяці скорочення відбулося у 
більшості видів добувної промисловості. Зростання зафік-
соване лише у видобуванні пісків, щебню, солі та газового 
конденсату.

 У лютому 2017 року зафіксоване рекордне 
скорочення обсягів промислового виробництва, починаючи 
з початку 2016 року.
 Так, згідно з даними Держстату, у лютому ц. р. 
порівняно з лютим минулого року скорочення 
промислового виробництва склало 4,6%, що відповідно 
мало вплив на уповільнення темпів показника за період з 
початку року.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА 
ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ТА ЄВРО-

ПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

http://edclub.com.ua/analityka/vidnovlyuvalni-dzherela-energiyi-v-ukrayini-ta-yevropeyskomu-soyuzi

 Використання відновлюваних джерел енергії 
(далі – ВДЕ) на сьогодні є одним із пріоритетних напрямів 
розвитку європейської енергетики.

 Директива ЄС 2009/28/ «Про сприяння 
використанню енергії з відновлюваних джерел» створила 
основу для просування ВДЕ у ЄС та встановила 
обов'язкові національні цільові показники, а саме: до 2020 
року частка ВДЕ у кінцевому споживанні енергії у 
середньому у ЄС−28 має досягти 20%, в тому числі у 
транспорті – 10%.
 Більше того, нарощування частки використанні 
ВДЕ і надалі залишатиметься одним із стратегічних 
завдань економічного розвитку Євросоюзу. 

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.

ОГЛЯД СПОЖИВЧИХ ЦІН
НА ЛІКИ У НАЙБІЛЬШИХ

МІСТАХ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ
ДЕКАДІ БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ

 

 За даними моніторингу Економічного дискусійно-
го клубу, у першій декаді березня ц. р. загальна вартість 
«кошику ліків» у п’яти найбільших містах України станови-
ла: від 1078 грн. у Дніпрі до 1130 гривень у Києві.

 Упродовж місяця зафіксовано зниження вартості 
«кошику ліків» у Львові, Києві та Одесі, а у Харкові і Дніпрі 
відбулося його подорожчання.
 У межах «кошиків ліків» споживчі ціни упродовж 
місяця, як і зазвичай, в основному мали різноспрямовані 
тенденції. При цьому у всіх досліджуваних містах 
відбулося зниження середніх роздрібних цін на колдрекс 
Максгрип (на 0,3%−9,0%) та розчин Люголя (на 0,9%−
5,4%). 

ДІЯЛЬНІСТЬ МОРСЬКИХ 
ПОРТІВ У ЛЮТОМУ 

2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/diyalnist-morskyh-portiv-u-lyutomu-2017-roku http://edclub.com.ua/analityka/oglyad-spozhyvchyh-cin-na-liky-u-naybilshyh-mistah-ukrayiny-u-pershiy-dekadi-bereznya-2017

 За даними державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України», в останній 
зимовий місяць цього року зафіксовано скорочення обсягів 
переробки вантажів морськими портами.

 Так, у лютому ц. р. у морських портах України 
перероблено 9,9 млн. тонн вантажів, що на 10,8% менше, 
ніж у лютому 2016 року.
 Як результат, за січень-лютий 2017 року обсяги 
переробки скоротилися на 1,1%, і тим самим знівельовано 
січневе зростання.
 У січні-лютому 2017 року фактична переробка 
склала 19,6 млн. тонн вантажів, проти 19,9 млн. тонн у 
січні-лютому 2016 року.

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01032017-roku

ТЕМА НОМЕРА:     БАЛАНСИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ

СТАНОМ НА 01.03.2017 РОКУ
  Зерно
 Оцінка показників балансу зерна та продуктів його переробки порівняно з попереднім місяцем змін не зазнала.
 Так, відповідно до попередніх даних Держстату, у 2016 році в Україні врожай зернових культур склав майже 66 млн. 
тонн, що на 9,7% вище попереднього сезону. Із загального обсягу виробництва пшениці зібрано 26,0 млн. тонн (на 1,8% менше, 
ніж у 2015 році), ячменю − 9,4 млн. тонн (на 13,8% більше), кукурудзи – 28,0 млн. тонн (на 19,9% більше).
 Попит внутрішнього ринку у зерні оцінено у 24,4  млн. тонн, із нього на продовольчі потреби спрямовуватиметься майже 
6,0 млн. тонн.
 За умови формування достатніх для підтримки продовольчої безпеки країни перехідних залишків (5,6 млн. тонн) та 
ураховуючи попередні дані щодо валового збору зерна, експортні можливості оцінено у 43,7 млн. тонн, із них 16,5 млн. тонн 
пшениці, 5,3 млн. тонн ячменю та 20,9 млн. тонн кукурудзи. 
 Згідно з оперативними даними митної статистики, у липні−лютому поточного маркетингового сезону Україна 
експортувала 30,0 млн. тонн зерна та продуктів його переробки, що на 9,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Із 
загального обсягу експорту пшениці вивезено 14,0 млн. тонн (на 15,7% більше), ячменю – 4,7 млн. тонн (на 18,6% більше), 
кукурудзи – 11,0 млн. тонн (практично на рівні відповідного періоду минулого сезону).
 З актуальними балансами попиту і пропозиції молока, м’яса, зерна, олій рослинних та цукру  можна ознайомитись за 
посиланнями: 


