
 

ЕКОНОМІЧНИЙ М  НІТОР
Інформаційний дайджест Економічного Дискусійного Клубу (ЕДК)

 

№28
Квітень 

2017 року

www.edclub.com.ua, www.facebook.com/edcukraine

ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/zvit-uryadu-mizh-uyavnym-i-realnym

 «Коли будь-яка людина щось пропонує, чи пояснює свої вчинки – у неї є два 
підходи. Перший – це удаваний, або презентаційний. Це те, що говориться і виглядає гарно, 
позитивно, а можливо і щиро. Другий – дійсний, або реальний. Він глибоко схований у 
підсвідомості, або свідомості. Цей бік вчинків відображає наслідки проблем, які має людина 
щодо своїх прихованих мотивацій, фобій, можливостей діяти незалежно, кінцевих зисків. 
Приблизно за тим же зразком відбуваються і звіти урядів. Є презентація, спрямована на те, 
щоб акцентувати увагу на досягненнях і майбутніх добрих намірах. А є реальність навкруги, 
яка показує дійсні, а не удавані результати. Головне, щоб не було надто значного розриву 
між тим, що ти чуєш чи читаєш і тим, що ти бачиш. Інакше виникає недовіра, а недовіра 
призупиняє поступ уперед… 
 У зв’язку із закінченням першого року роботи теперішнього Уряду, очікуваним 
звітуванням у Верховній Раді, у ЗМІ відбувається кампанія із оцінки його діяльності».

ЗВІТ УРЯДУ: МІЖ 
УЯВНИМ І РЕАЛЬНИМ

Анатолій МАКСЮТА

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/pro-stabilni-ciny-ta-zrostannya-ekonomiky

 «Питання стабільності цін – важлива частина економічного дискурсу в Україні.
 Теоретичні дискусії на цю тему близько століття йдуть в світовій економічній науці. 
Деякі фахівці, що представляють різні економічні школи, взяли в якості істини припущення, 
що постійний рівень цін є головною ознакою монетарної та економічної стабільності. 
 Найважливіша роль стабільних цін постулювалась в працях таких шанованих 
фахівців в сфері грошового обігу, як А.Пігу і Г.Кассель. Перший вважав, що якщо регулювати 
обсяг грошової маси і швидкість її обігу, виходячи з необхідності досягнення постійних цін, то 
грошова політика не буде впливати на економіку і динаміку виробництва. Другий вважав - 
держава зобов'язана регулювати свій грошовий обіг так, щоб обов'язково зберігати 
стабільність цін. Під впливом робіт цих авторів в першій чверті XX століття набула 
популярності ідея про якусь «природну рівність» між зростанням грошової маси і 
економічним зростанням….».

ПРО СТАБІЛЬНІ 
ЦІНИ ТА ЗРОСТАННЯ 

ЕКОНОМІКИ

Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/bude-gazovyy-hab-shcho-oznachaye-memorandum-pro-spilne-vykorystannya-ukrayinskoyi-gts

 «…Меморандум про взаєморозуміння, який підписали італійська компанія Snam, 
словацька Eustream, "Нафтогаз України" і "Укртрансгаз", спрямовано на спільну оцінку 
можливостей співпраці в експлуатації і розвитку газової мережі в Україні. Це попередній етап 
для можливих інвестицій. У рамках Меморандуму передбачається, що компанії спільно 
визначатимуть шляхи вдосконалення газотранспортної мережі України, можливостей зробити 
її ефективною, розвиненою і конкурентоспроможною.
 Європейські компанії зацікавлені в підвищенні надійності поставок газу на ринок ЄС 
через Україну. Це відповідає положенням Стратегії енергетичної безпеки ЄС. Вони є 
одержувачами газу, який іде транзитом територією України, і тому зацікавлені в стабільності 
поставок і зменшенні ризикових складових, у тому числі з технічної сторони. Не секрет, що 
перекачування газу в ГТС забезпечують компресорні станції, переважна більшість яких ПАТ 
"Укртрансгаз" експлуатує 25 років і більше. У комплектації таких компресорних станцій 
застосовано металомістке, низькоефективне і морально застаріле обладнання 80-х років 
минулого сторіччя».

БУДЕ ГАЗОВИЙ ХАБ? ЩО 
ОЗНАЧАЄ МЕМОРАНДУМ 

ПРО СПІЛЬНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ГТС
Сергій САПЄГІН

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/pravo-na-zhyzn-nychego-ne-stoyt-esly-net-vozmozhnosty-zashchytyt-sebya

 «В любых правоотношениях, как правило, права одного человека неотделимы от 
обязанностей другого. И для того, чтобы эти меры "возможного" и "необходимого" 
существовали обоюдно, крайне важно определить и обозначить процесс воплощения 
каждого из них. Но если же в правовых предписаниях механизм реализации не 
предусмотрен, то, как следствие, мы не можем говорить о ценности прав, что, де-факто, 
становится фикцией.
 Именно к таким в Украине фиктивным правам относятся: право на жизнь, 
здоровье, честь, достоинство, безопасность и защиту от противоправных посягательств на 
них, что якобы гарантировано Конституцией Украины. Несмотря на то, что Конституция 
определяет жизнь человека наивысшей ценностью, однако права на ее защиту нет. В итоге, 
любая попытка защитить свою честь, достоинство, здоровье и жизнь от посягательства 
бандитов превращается в сложнейшую задачу, чреватую, зачастую (при успешной 
попытке), уголовным преследованием со стороны государства».

ПРАВО НА ЖИЗНЬ 
НИЧЕГО НЕ СТОИТ, ЕСЛИ 

НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ

Наталія КОВАЛКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/kilka-sliv-na-zahyst-vitchyznyanogo-vyrobnyka

 «…Ми заграємо перед світом, примірюючи вбрання, що дозволяло би пройти 
фейс-контроль ринку на минулому вже етапі бурхливого захоплення вірусом вільних 
відносин. Водночас уважні спостерігачі помічають, як швидко відбувається вирівнювання 
поглядів США та Китаю на роль держави та приватного сектора. Раніше у США основна роль 
відводилася корпораціям, а в Китаї – державі. Зараз же, обидві держави зрозуміли 
необхідність балансу між цими двома інститутами, і відповідно модифікують власну 
економічну політику. 
 Дедалі більшого обговорення набувають перспективи поєднання зусиль 
національних держав і суб’єктів громадянського суспільства для кардинального посилення 
регулювання ТНК та примусового їх «прилучення» до норм соціальної відповідальності в 
широкому розумінні. У цьому випадку як чисельність, так і «економічна потужність» ТНК 
передбачено буде зменшена, а своєрідним «оазисом» транснаціонального бізнесу можуть 
стати державні ТНК».

КІЛЬКА СЛІВ НА ЗАХИСТ 
ВІТЧИЗНЯНОГО 

ВИРОБНИКА

Володимир ПАНЧЕНКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/chlen-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-dyrektor-dp-ukrpromzovnishekspertyza-volodymy-3

 «У 2014 році НБУ запровадив ряд жорстких обмежень на валютному ринку. 
Зокрема, був заборонений переказ за кордон дивідентів від прибуткової діяльності 
підприємств, запроваджено обов'язковий продаж державі 75% валютної виручки. На тому 
етапі турбулентності, куди потрапила наша економіки, такі дії були виправданими. 
 У 2016 році проголошений курс на послаблення регулювання на валютному ринку.  
 Наприклад, була знижена норма обовяз'кової реалізації валюти, лібералізовано 
процес відкриття валютних рахунків. Думаю, що якщо працюватиме здорова логіка щодо 
необхідності розвитку економіки, то  процес такої лібераліації буде продовжено.
 Щодо стосується утримання рівня інфляції у межах визначеного цільового 
показника (8,6%), то досягти цього буде дуже важко. Для цього необхідно забезпечити стійке 
зростання економіки, створити нові робочі місця, насичити внутрішній ринк товарами….».

ПРО УКРАЇНСЬКУ 
МОНЕТАРНУ ТА 

ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ 

Володимир ВЛАСЮК



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ ТА ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ПРОДОВОЛЬЧА ТА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ООН (ФАО) ПОВІДОМЛЯЄ 

ПРО ЗНИЖЕННЯ ІНДЕКСУ ЦІН НА 
ПРОДОВОЛЬСТВО У БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-ta-silskogospodarska-organizaciya-oon-fao-povidomlyaye-pro-znyzhennya-indeks-0

 За інформацією ФАО, у березні 2017 
спостерігалося зниження індексу цін на продовольство.
 Так, середнє значення індексу цін на 
продовольство ФАО у березні ц. р. становило  171 пункт, 
що на 5 пунктів (2,8%) нижче показника лютого, але на 20 
пунктів (13,4%) вище рівня березня минулого року. При 
цьому, у березні знизилися ціни на всі товари, які 
використовуються для розрахунку індексу, за винятком 
м’яса.

 Індекс цін на зерно. Середнє значення індексу у 
березні склало 147,8 пункти, що на 2,7 пункти (1,8%) нижче 
рівня попереднього місяця та практично відповідає 
показнику березня 2016 року.
 Наявність суттєвих запасів зерна у світі поряд із 
сприятливими прогнозами щодо його виробництва у 
наступному сезоні сприяло зниженню експортних 
котирувань.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ НА 
СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩІ 

ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ У 
ПЕРШІЙ ДЕКАДІ

КВІТНЯ 2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/spozhyvchi-ciny-na-socialno-znachushchi-prodovolchi-tovary-u-pershiy-dekadi-kvitnya-2017

 У передвеликодній першій декаді квітня 2017 року 
на внутрішньому ринку соціально значущих продовольчих 
товарів поновилася тенденція до зростання цін на 
більшість позицій із переліку, що підлягає моніторингу 
Держстатом. 
 Найвищий приріст споживчих цін зафіксовано на:
м'ясну групу продуктів. Зокрема, упродовж десяти днів 
квітня яловичина зросла в ціні на 2,1% («плюс» 1,99 грн. на 
кілограмі), свинина – на 2,6% («плюс» 2,01 грн. на 
кілограмі), ковбаси варені − на 1,6% («плюс» 1,00 грн. на 
кілограмі), сало – на 1,2% («плюс» 48 коп. на кілограмі). 
Ріст цін на м'ясо птиці не перевищив одного відсотка;
овочі «борщового» набору зросли в ціні від 1,4% (буряки) 
до 7,5% (цибуля). У абсолютному вимірі це додало до ціни 
6 − 27 копійок на кілограмі.
 Зростання цін на інші соціально значущі 
продовольчі товари у першій декаді квітня ц. р. не 
перевищило одного відсотка.
 Окремо, слід зазначити, що і на початку квітня 
продовжилося подорожчання хліба масових сортів: за 10 
днів − на 0,4% («плюс» 5 коп. на кілограмі). Загалом, з 
початку 2017 року кілограм хліба пшеничного піднявся в 
ціні на 10,6% або на 1,15 грн., житньо-пшеничного – на 
9,6% або на 1,02 гривні.

РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖ-

НОСТІ УКРАЇНСЬКОГО 
ТУРИЗМУ 2017

http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-konkurentospromozhnosti-ukrayinskogo-turyzmu-2017

 Цього року рейтинг охопив 136 країн світу. Перше 
місце у рейтингу посіла Іспанія. До лідируючої десятки 
також увійшли Франція, Німеччина, Японія, Великобри-
танія, США, Австралія, Італія, Канада та Швейцарія.
 Україна за Індексом конкурентоспроможності у 
сфері подорожей та туризму 2017 року отримала оцінку в 
3,5 бали з семи можливих і опинилась на 88 місці з 136 
можливих.

 Всесвітнім економічним форумом опубліковано 
рейтинг країн світу за Індексом конкурентоспроможності у 
сфері подорожей та туризму 2017 року (The Travel & 
Tourism Competitiveness Report 2017).
 Дослідження публікується раз на два роки та 
проводиться за тісної співпраці із цілим рядом провідних 
міжнародних організацій (Всесвітньою туристичною 
організацією (UNWTO), Всесвітньою Радою з подорожей і 
туризму (WTTC), Міжнародною асоціацією повітряного 
транспорту (IATA), Міжнародним союзом охорони природи 
(IUCN) тощо).

ПРИВАТНІ ГРОШОВІ 
ПЕРЕКАЗИ В УКРАЇНУ. 
ПІДСУМКИ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/pryvatni-groshovi-perekazy-v-ukrayinu-pidsumky-2016-roku

 За даними НБУ у 2016 році загальний обсяг 
приватних грошових переказів із-за кордону склав 5 425 
млн. дол. США, що на 5,3% більше, ніж за 2015 рік.
 Приватні грошові перекази у 2016 році становили 
5,8% до ВВП, проти 5,7% роком раніше.

 Кошти із-за кордону надходили майже в 
однакових обсягах як через міжнародні платіжні системи 
(39% від всіх надходжень), так і через банківську систему 
(42%).
 За оцінками НБУ, обсяг коштів, що надійшов в 
країну неформальними каналами (шляхом передавання 
готівки або матеріальних цінностей від одного 
домогосподарства іншому), у 2016 році становив 1 020 
млн. дол. США, або 19% від загального обсягу грошових 
переказів в Україну.

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 КВІТНЯ 2017 РОКУ

 

 За даними моніторингу Економічного дискусійно-
го клубу, у першій декаді квітня ц. р. загальна вартість 
«кошику ліків» у п’яти найбільших містах України станови-
ла: від 1093 грн. у Дніпрі до 1148 гривень у Києві.

 У межах «кошиків ліків» споживчі ціни упродовж 
місяця по більшості найменувань, як і зазвичай, в 
основному мали різноспрямовані тенденції. 
 При цьому у всіх досліджуваних містах відбулося 
підвищення середніх роздрібних цін на кетанов, нокспрей, 
орасепт, піносол, фармацитрон, фастум гель, цетрин та 
цитрамон. Водночас смекта подешевшала у всіх містах: від 
0,3% у Одесі до 6,6% у Києві.  

СУБСИДІЇ НА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ У 

БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/subsydiyi-na-zhytlovo-komunalni-poslugy-u-berezni-2017-roku http://edclub.com.ua/analityka/oglyad-spozhyvchyh-cin-na-liky-u-naybilshyh-mistah-ukrayiny-u-pershiy-dekadi-kvitnya-2017

 Згідно з даними Держстату, у березні ц. р. за 
субсидією для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулися 316,7 тис. сімей, 
що на 12,5% більше, ніж у березні минулого року.

 У цілому, за І квартал поточного року таких 
звернень надійшло від 1187 тис. домогосподарств, що на 
1,5% менше, ніж аналогічний період 2016 року. В 
основному за субсидією звертаються містяни (65% від 
звернень за І квартал ц. р.).
 З початку року загальна сума призначених 
субсидій склала 2065,7 млн. грн., що на 263,5 млн. грн. або 
на 14,6% більше, ніж у січні-березні 2016 року. 

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01042017

ТЕМА НОМЕРА:     БАЛАНСИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ 

СТАНОМ НА 01.04.2017 РОКУ
  Цукор
 У березні ц. р. продовжували зберігатися безпрецедентно високі темпи експорту українського цукру. Так, за оперативними 
даними митної статистики, у минулому місяці вивезено 89 тис. тонн цукру.
 Загалом з початку 2016/2017 маркетингового сезону (вересень−березень) експорт бурякового цукру склав 611 тис. тонн цукру, 
або 30% від обсягу його внутрішнього виробництва.
 Довідково: за оперативними даними, у 2016/2017 маркетинговому сезоні українські товаровиробники виготовили 2 008 тис. тонн 
цукру, що на 40% більше, ніж у сезоні 2015/2016 років.
 Основні експортні поставки здійснено до Шрі−Ланки, Грузії, Кот- Д'івуару.
 За 7 місяців 2016/2017 маркетингового року внутрішнє споживання цукру оцінено у 948 тис. тонн. Імпорт цукру практично 
відсутній.
 Таким чином, з урахуванням уточнених станом на 01.03.2017 перехідних залишків минулого сезону, загальна внутрішня 
пропозиція цукру у поточному маркетинговому періоді оцінюється у 2 341 тис. тонн при внутрішньому попиті на рівні 1 625 тис. тонн.
Розрахункові залишки цукру на 01.04.2017 оцінено у 781 тис. тонн, що на 20% менше ніж роком раніше. На сьогодні це дає можливість 
забезпечити піврічну потребу у внутрішньому продовольчому споживанні. Однак, якщо продемонстровані у І кварталі поточного року високі 
темпи експорту цукру зберігатимуться і надалі, українському ринку, у разі не вжиття упереджувальних заходів, може загрожувати дефіцит 
цукру.
 З актуальними балансами попиту і пропозиції зерна, олій рослинних, молока, м’яса та цукру  можна ознайомитись за 
посиланнями: 


