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ЕКОНОМІЧНИЙ М   НІТОР 

Інформаційний дайджест Економічного Дискусійного Клубу (ЕДК) 

№7,  

листопад  
2015 року 

ДОБРОВІЛЬНИЙ  

ЕКОНОМІЧНИЙ  

ЦУГЦВАНГ 

 
Богдан ДАНИЛИШИН 

 
«Розглядаючи перспективи 2016 року, можна справді очікувати позитивних економічних 

показників. Але це зростання буде зумовлено не економічними чинниками, а виключно 
статистичними.  

Поступове відкриття вітчизняного ринку для підприємств Євросоюзу, яке розпочнеться з 
2016 року, передусім стимулюватиме нарощування імпорту в Україну. В умовах високої 
імпортозалежності вітчизняної промисловості, можливе збільшення присутності українських 
виробників на європейському ринку також призведе до зростання імпорту. Як наслідок, від'ємне 
сальдо зовнішньої торгівлі може підвищитися до 1 млрд дол. Тобто ми знову матимемо 
проблему із поточним рахунком платіжного балансу, яка з часом лише посилюватиметься. 

Необхідність реалізовувати проекти з відбудови постраждалих територій та 
інфраструктури дійсно стимулюватиме інвестиційний попит. Але це буде можливо лише за 
умови залучення зовнішніх фінансових ресурсів, зважаючи на пригнічений стан як державних 
фінансів, так і банківської системи загалом». 

 

Докладніше: 
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/dobrovilniy-ekonomichniy-cugcvang-_.html  

 

ЖОДНОГО РОКУ  

БЕЗ НОВОГО  

ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 

 
Віктор ПИНЗЕНИК 

 
«Податкові органи мають стати партнерами бізнесу, не турбуючи перевірками тих, хто не 

виходить за встановлені рамки безконтактного моніторингу. Але і порушники мають можливість 
покинути зону прискіпливої уваги, демонструючи певний період повноту виконання визначених 
податкових функцій. Податки мають сплачувати всі. Рівність умов та відповідність механізмів 
застосування природі податків забезпечують нейтральність податків. 

Хочемо мати найнижчі у світі податки – мусимо мати найнижчі у світі видатки. Досягається 
це не тільки прямим скороченням витрат, але і реформуванням окремих секторів нашого 
суспільного життя. Система адміністрування податків має бути побудована на якісно новій 
основі – за принципом контролю відхилень, а постійний фіскальний контроль має 
здійснюватися лише за тими суб’єктами, що допускають такі відхилення. 

Ми здатні створити ефективну систему оподаткування. Але цьому має передувати 
вироблення моделі, філософії системи та ув’язки її з іншими елементами єдиного живого 
економічного організму». 

 

Докладніше: 
http://economics.lb.ua/state/2015/11/02/319921_zhodnogo_roku_bez_novogo_podatkov

ogo.html  

 
 

ДУМКА ЕКСПЕРТА 

МЕТАЛ - ПЕРСПЕКТИВНА  

НІША В ЕКСПОРТІ  

НА РИНКИ АЗІЇ 

 
Володимир ВЛАСЮК 

 
«Перспективу розвитку зовнішньої торгівлі з цим регіоном я б розглядав у прив’язці 

до реструктуризації та створення нових виробничих потужностей в країні. 
Насамперед, це сільськогосподарська і продовольча групи товарів: м’ясо-молочна 

продукція, продукти птахівництва, наприклад, яйця, а також харчові інгредієнти. Україна 
може збільшити наявні частки в експорті пшениці і пшеничного борошна, вівса, ріпаку, 
проса та кукурудзи. У машинобудуванні, де в України мізерна частка ринку, слід забути 
про такі групи товарів, як електроніка і побутова техніка. Увагу краще зосередити на кількох 
нішах. Перша - це трансформатори, котушки і дроселі (купує в основному Індія). Частка 
України - всього лише 0,5% ринку, а трансформаторне виробництво в країні досить 
розвинене і при цьому недозавантажено (Запорізький трансформаторний завод). 

Друга ніша - турбореактивні двигуни, які виробляють НВО ім. Фрунзе і «Мотор Січ» (Україна 
посідає 0,4% ринку). Третя - літальні апарати, вироблені тим же АНТК «Антонов» (0,2%). І 
четверта - насосна техніка, яку випускають НВО ім. Фрунзе і компанія «Укрросметал» (0,1%)». 

 

Докладніше: 
http://www.business.ua/companies/metall_perspektivnaya_nisha_v_eksporte_na_rynki_

azii_-267560/  

БЮДЖЕТ−2016 МАЄ 

ФОРМУВАТИСЯ НА ДІЮЧІЙ 

ПОДАТКОВІЙ БАЗІ 

 
Анатолій МАКСЮТА 

 
«Сформувати бюджет-2016 - завдання не з простих. Головним джерелом наповнення 

бюджету-2015 була рекордно висока інфляція. У нас перевиконання плану з податку на 
додану вартість, який безпосередньо залежить від інфляції, ввізного мита та акцизу, і 
водночас мінус у порівнянні з попереднім роком з податку на прибуток, який залежить від 
фінансового стану підприємств.  

Податок на додану вартість та мито - це те, що ми купуємо, зростають ціни і курс, 
відповідно, зростають надходження цих податків. Податок на прибуток - це результат 
діяльності підприємств, там мінус. Інфляція як результат девальвації, в тому числі, є основним 
чинником, який формує бюджет. Крім інфляції, бюджетний профіцит уряду дозволив показати 
одноразові доходи, такі як продаж ліцензій на 3G, додатковий імпортний збір, високий 
прибуток НБУ, яких державний кошторис у новому році вже не побачить. Ці фактори стали 
ключовими у формуванні рекордних залишків на єдиному казначейському рахунку у розмірі 
43 млрд гривень до початку листопада». 

 

Докладніше:  
http://forbes.net.ua/nation/1405300-byudzhet-2016-vs-liberalnaya-nalogovaya-reforma-

kto-kogo  
 
   

БІЗНЕС  

ВИХОДИТИМЕ З ТІНІ 

ЩОНАЙМЕНШЕ 3 РОКИ 

 
Євген ОЛЕЙНІКОВ 

 
«Для виведення вітчизняного бізнесу з тіні, за найоптимістичнішим сценарієм, потрібно 

щонайменше три роки. Перший рік бізнес буде придивлятися: чи дійсно ті зміни залишаться, 
чи його знову не ошукають під різними, начебто благородними зовні цілями. 

Соціальні видатки бюджету разом з усіма дотаціями і субвенціями складають близько 
270 млрд. грн. Запланований розмір державного бюджету на наступний рік – близько 500 млрд. 
грн. Тобто, не можна сказати, що в нас взагалі немає резерву. Це відповідь критикам, які 
прогнозують крах у випадку лібералізації податкового законодавства. Крім того, нам готовий 
допомогти увесь світ. Є міністерство фінансів, яке все більше нагадує міністерство бюджету. 
Воно каже, скільки йому потрібно доходів для того, щоб профінансувати видатки, і намагається 
збудувати податкову систему так, щоб необхідну суму доходів отримати. 

Бізнесу потрібно три роки, щоб він зміг повірити в те, що відбувається лібералізація і 
почав працювати. Перший рік він придивляється, другий – планує, на третій – починає 
працювати. Так завжди було, є і буде». 

 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/biznes-vyhodytyme-z-tini-shchonaymenshe-try-roky-

yevgen-oleynikov-trk-era-3112015  

МИ СТАЄМО НАЦІЄЮ, ЯКА 

СПОЖИВАЄ БІЛЬШ ДЕШЕВІ 

ТА ПРОСТІ ПРОДУКТИ 

 
Олег ПЕНДЗИН 

 
«Ми підрахували, скільки витрачає пересічний українець на придбання продуктового 

споживчого кошика. Вартість продовольчого набору становить 1096 грн. На інші витрати – 
ліки, транспортні послуги тощо – залишається 189 грн.  

Насторожує, що з початку року українці стали менше споживати м’яса, молока та овочів. 
Натомість значно більше – картоплі і хліба. Біологічний рівень споживання картоплі на душу 
населення за рік складає 125 кг, тоді, як українці споживають 150 кг. При раціональній нормі 
споживання м’яса та м’ясопродуктів 80 кг, у 2014 році середньостатистичний українець 
споживав 54 кг, а у 2015-му, за оцінками, 50 кг.  

Чим бідніше населення, тим більше воно споживає картоплі і хліба, чим воно багатше, 
тим більше – м’яса і овочів. Це відображається і на здоров’ї населення. Люди, які гірше 
харчуються, більше хворіють. Цьогоріч українці стали споживати значно менше молока, 
вершкового масла, ласощів та ін. Ми стаємо нацією, яка споживає більш дешеві та прості 
продукти. Це безпосередньо пов’язане із рівнем доходів населення». 

 

Докладніше: 
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/my-stayemo-naciyeyu-yaka-spozhyvaye-bilsh-deshevi-

ta-prosti-produkty-oleg-pendzyn  

http://gazeta.dt.ua/macrolevel/dobrovilniy-ekonomichniy-cugcvang-_.html
http://economics.lb.ua/state/2015/11/02/319921_zhodnogo_roku_bez_novogo_podatkovogo.html
http://economics.lb.ua/state/2015/11/02/319921_zhodnogo_roku_bez_novogo_podatkovogo.html
http://www.business.ua/companies/metall_perspektivnaya_nisha_v_eksporte_na_rynki_azii_-267560/
http://www.business.ua/companies/metall_perspektivnaya_nisha_v_eksporte_na_rynki_azii_-267560/
http://forbes.net.ua/nation/1405300-byudzhet-2016-vs-liberalnaya-nalogovaya-reforma-kto-kogo
http://forbes.net.ua/nation/1405300-byudzhet-2016-vs-liberalnaya-nalogovaya-reforma-kto-kogo
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/biznes-vyhodytyme-z-tini-shchonaymenshe-try-roky-yevgen-oleynikov-trk-era-3112015
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/biznes-vyhodytyme-z-tini-shchonaymenshe-try-roky-yevgen-oleynikov-trk-era-3112015
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/my-stayemo-naciyeyu-yaka-spozhyvaye-bilsh-deshevi-ta-prosti-produkty-oleg-pendzyn
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/my-stayemo-naciyeyu-yaka-spozhyvaye-bilsh-deshevi-ta-prosti-produkty-oleg-pendzyn


 

 

 

 

 
АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ 

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 

ДОТРИМАННЯ ПРОГНОЗНОГО 

БАЛАНСУ НАДХОДЖЕННЯ ТА 

РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 
Розпорядженням Уряду від 15.04.2015 № 410-р 

затверджено прогнозний баланс надходження та 
розподілу природного газу в Україні на 2015 рік. 

Визначений ресурс природного газу на 2015 рік 
становить 54,2 млрд. куб. м, з яких зокрема 19,5 млрд. куб. м – 
газ, видобутий в Україні, та майже 26 млрд. куб. м – природний 
газ, який буде імпортовано. 

Експерти ЕДК проаналізували, як дотримувалися 
балансові показники за січень-вересень 2015 року.  

 
Джерело: офіційні сайти Мінпаливенерго, НАК “Нафтогаз України” 

У І кварталі 2015 року природного газу було видобуто на 
0,9% більше, ніж заплановано у прогнозному балансі, у І пів-
річчі та за 9 місяців - на 1,1% більше. При цьому, за 9 місяців 
2015 року видобуток газу скоротився на 2,0% у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року. 

 

http://edclub.com.ua/analityka/yak-zabezpechuyetsya-
dotrymannya-pokaznykiv-prognoznogo-balansu-

nadhodzhennya-ta-rozpodilu  

Нещодавно оприлюднене Світовим банком 
глобальне дослідження Doing Business-2016 та 
супроводжуючий його рейтинг щодо створених в 
країнах світу сприятливих умов для ведення бізнесу 
викликав неабиякий резонанс. Спричинило його 
покращення Україною своїх позицій у рейтингу на 4 
пункти, порівняно з минулорічним дослідженням 
(Україна піднялася з 87 на 83 місце). 

І справді, будь-яке покращення позицій у світових 
рейтингах дає привід пишатися своєю країною. Але чи є 
привід для свята у цьому конкретному випадку?  

Анонсований рейтинг охоплює 189 держав світу і 
умови для ведення бізнесу протягом ІІ півріччя 2014 – І пів-
річчя 2015 років, у межах якого здійснена оцінка за 10-ма 
показниками, що характеризують наступні умови: 

- реєстрації підприємства;  
- отримання дозволу на будівництво;  
- підключення до систем енергозабезпечення;  
- реєстрації власності;  

 

- отримання кредиту;  
- захисту міноритарних інвесторів;  
- оподаткування;  
- міжнародної торгівлі;  
- забезпечення виконання контрактів; 
- вирішення проблем неплатоспроможності.  
За рівнем сприятливості умов для ведення бізнесу 

Україна зайняла місце між Саудівською Аравією (82) та 
Брунеєм (84). 

ЕДК вирішив з’ясувати, чого нам бракує для досягнення 
позицій Грузії, Білорусі або Молдови, які в цьогорічному 
рейтингу випередили Україну на 59, 39 та 32 пункти.  

За даними цього дослідження неважко простежити всі 
конкурентні переваги наших сусідів, а також наші внутрішні 
недоліки, які потребують нагального вирішення для 
покращення життя вітчизняного бізнесу. Було б лише 
бажання щось змінювати… 

http://edclub.com.ua/analityka/ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-
banku-legkosti-vedennya-biznesu-chy-naspravdi-ye-pozytyvni  

 

УКРАЇНА В РЕЙТИНГУ СВІТОВОГО БАНКУ ЛЕГКОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

ЧИ НАСПРАВДІ Є ПОЗИТИВНІ ЗРУШЕННЯ?  

ІНДЕКС  

УКРАЇНСЬКОГО  

БОРЩУ 
ЕДК започатковував щомісячну рубрику «Індекс 

українського борщу». У жовтні ц.р. вартість каструлі  борщу 
об’ємом 3,5−4 л становила: з м’ясом 70,87 грн., без − 23,11 гривень. 

 
За останні 15 років вартість борщу зросла у 10 разів. 

Найвідчутніше ця страва подорожчала за останній рік за 
рахунок овочів, ціни на які у жовтні порівняно з 2014 роком 
зросли у 2−5 разів, тоді як м'ясо зросло в ціні на  20-25%. 

 

http://edclub.com.ua/analityka/indeks-ukrayinskogo-borshchu  

ІНДЕКСИ ЦІН  

НА ПРОДОВОЛЬСТВО  

ФАО 
У жовтні 2015 року ФАО зафіксувала зростання  індекс 

цін на продовольство. Середнє значення індексу склало 162 
пункти, що на 6 пунктів (3,9%) вище порівняно з вереснем ц.р., 
та є найвищим показником зростання з липня 2012 року.  

 
При цьому, продовольство на світових ринках у жовтні 

ц. р. було на 16 % дешевше, ніж роком раніше.  
 

http://edclub.com.ua/analityka/indeksy-cin-na-prodovolstvo-

fao-za-zhovten-2015-roku  

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН ТА  

ЦІН ВИРОБНИКІВ ПРОМПРОДУКЦІЇ  

У ЖОВТНІ 2015 РОКУ 
У жовтні Держстат зафіксував дефляцію на рівні 1,3% за 

рахунок зниження цін на житло, воду, електроенергію, газ і 
транспорт. Натомість ціни зросли у групах: одяг та взуття +3,6%; 
зв'язок +1,7%; продукти харчування +1,1%; охорона здоров’я +0,5%. 

 
Індекс цін виробників промислової продукції склав 

97,6%, а за період з жовтня 2014 року − 130,2%.  
 

http://edclub.com.ua/analityka/indeksy-spozhyvchyh-cin-ta-cin-

vyrobnykiv-promyslovoyi-produkciyi-v-ukrayini-ta-inshyh-3  

ВАЛОВИЙ  

ЗОВНІШНІЙ  

БОРГ УКРАЇНИ 
За даними НБУ, протягом І півріччя 2015 року 

валовий зовнішній борг України збільшився на 0,7 млрд. 
дол. США і станом на 1 липня 2015 року досяг 127,0 млрд. 
дол. США. (74,7% суми номіновано в доларах США). 

 
Сам по собі розмір боргу не є однозначною 

загрозою, його оцінка залежить від того, у якій валюті 
номіновано борг, на який термін, під які відсоткові ставки 
та з якою метою залучені кошти. 

Україна переважно залучає кошти для 
обслуговування вже існуючого боргу. Нарощування боргу 
для фінансування зростаючих споживчих витрат навряд 
чи зупинить негативні тенденції у сфері економіки та 
публічних фінансів.  

Без чіткої стратегії економічного розвитку та без 
впровадження реальних реформ вже найближчим часом 
маємо ризики до погіршення основних показників 
визначення боргу з усіма негативними наслідками. 

 
 

http://edclub.com.ua/analityka/borg-ukrayiny  

ПРОДАЖ  

ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ  

В УКРАЇНІ 
За інформацією AUTO-Consulting, в Україні 

продовжується зростання продажів нових легкових 
автомобілів. Операторами ринку у жовтні ц. р. продано 5,3 тис 
нових легкових автомобілів - на 10% менше, ніж у жовтні торік. 
Це найменший показник падіння продажу нових легкових 
автомобілів за 2015 рік. З початку року авторинок показав 
найгірші показники – скорочення обсягів продажу на 70-80%. 

 
Джерело: Укравтопром, AUTO-Consulting 

Покращується динаміка продажу нових легкових авто і 
до попереднього місяця цього року. У жовтні 2015 року по 
відношенню до вересня ц. р. обсяг продажу нових легкових 
автомобілів зріс на 21%, продовжуючи тенденцію до 
зростання, яка була зафіксована і у вересні на 26%. 

За період з січня по жовтень ц. р. в Україні було 
зареєстровано 35,7 тис продажів нових легкових автомобілів, 
що на 57% менше ніж за аналогічний період минулого року. 

 

http://edclub.com.ua/analityka/prodazh-legkovyh-

avtomobiliv-v-ukrayini  

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. 
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