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Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/plan-marshalla-dlya-ukrayiny-nova-mozhlyvist-chy-chergove-rozcharuvannya

 «Останнім часом усе частіше лунають заяви про необхідність нової програми 
відновлення економіки України, що була би схожа на План Маршалла, реалізований 
американською адміністрацією у післявоєнній Європі. Втілення плану сприяло  тоді як 
відродженню її економіки, так і створенню бар’єру для проникнення комуністичної ідеології 
до Західної і Центральної Європи. Про потребу в такій програмі раніше вже висловлювались 
і відомий американський фінансист Джордж Сорос, і декілька німецьких, французьких 
політиків і громадських діячів. У березні поточного року цю ідею підтримала впливова 
Європейська народна партія. 
 Зараз цей процес очолили литовські політики: — колишні прем’єр-міністри цієї 
країни Андрюс Кубілюс і Гедімінас Кіркілас. Разом з групою українських депутатів вони вже 
відвідали не одну європейську столицю та Вашингтон з метою обговорення ідей для цього 
Плану та пошуку коштів на його втілення.
 Але фактична відсутність зростання протягом трьох років викликає усе більше 
розчарувань у громадян України та іноземних партнерів і виводить питання пошуків 
додаткових імпульсів реформ на новий рівень».

ПЛАН МАРШАЛЛА ДЛЯ 
УКРАЇНИ: НОВА 

МОЖЛИВІСТЬ ЧИ 
ЧЕРГОВЕ РОЗЧАРУВАННЯ

Анатолій МАКСЮТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/likarska-pomylka-poryatunok-zadarma

 «Однією із головних функцій держави - є захист життя та безпека громадян. Єдиний 
відомий цивілізований спосіб - існування відповідної законодавчої бази та інструментів для її 
виконання. Все інше - "реформи", зміна управлінців, - це те, що фінансується за рахунок 
наших з вами податків та є виконанням цієї функції. В мене вже давно болить те, що 
зазвичай замовчують, про що не хочеться згадувати і що, водночас, є яскравим прикладом 
безкарності в нашій державі. Лікарська помилка.
 Сьогодні в літературі можна зустріти десятки різних визначень поняття лікарської 
помилки. При розумінні цього терміну зазвичай береться теоретичне визначення, надане 
лікарем І.В. Давидовським, відповідно до якого лікарська помилка - добросовісна помилка 
лікаря, що ґрунтується на недосконалості сучасного стану медичної науки та методів її 
дослідження, яка викликана особливостями протікання захворювання певного хворого або 
пояснюється недоліками знань, досвіду лікаря.
 Водночас, законодавство України до сих пір не забезпечує правову регламентацію 
цієї дефініції, через що і викликані розбіжності у різному розумінні лікарської помилки 
юридичною та медичною спільнотою».

ЛІКАРСЬКА ПОМИЛКА: 
"ПОРЯТУНОК" ЗАДАРМА

Наталія КОВАЛКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/podatok-na-motloh-chy-ye-novaciyeyu-opodatkuvannya-prodazhu-vzhyvanyh-rechey-oleg-pendzyn

 «…Згідно з нещодавніми роз’ясненнями ДФС, які так схвилювали всіх напередодні 
святкування Дня Незалежності,  за здачу в комісійний магазин старих речей, побутової техніки 
або меблів українці повинні платити податок. Адже виручені гроші є додатковим доходом, з 
якого повинен стягуватися податок на доходи фізичних осіб.
 У дійсності, нічого несподіваного ДФС не сказала. Така норма давно існує у діючому 
Податковому кодексі. І комісійні магазини сумлінно її виконують.
 Справді, саме там визначено, що «Дохід від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна 
(крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної у 
договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об'єкта, визначеної 
згідно із законом».
 А далі і про комісійні магазини є:  «173.3. У разі якщо стороною договору 
купівлі-продажу об'єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа-підприємець, така 
особа вважається податковим агентом платника податку та зобов'язана виконати всі визначені 
цим розділом функції податкового агента».

ПОДАТОК НА МОТЛОХ: 
ЧИ Є НОВАЦІЄЮ 

ОПОДАТКУВАННЯ 
ПРОДАЖУ ВЖИВАНИХ 

РЕЧЕЙ
Олег ПЕНДЗИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/groshi-chy-povitrya-yak-vidbuvayetsya-pogashennya-vzayemnyh-zobovyazan-energosektora-pered

 «Майже щодня від уряду ми чуємо про перевиконання дохідної частини 
державного бюджету. Загалом це тішить. Проте лише загалом. Якщо ж вникнути в деталі, 
побачимо, що значна частина цього виконання, а відповідно і перевиконання, – це не 
справжні доходи, а так звані бюджетні кліринги, тобто, по суті, широкомасштабна схема із 
створення і погашення взаємних зобов’язань енергетичного сектора перед бюджетом, з 
одного боку, і соціальних зобов’язань бюджету перед громадянами – з іншого.
 Як же працює схема? Проблема не в самому існуванні цієї схеми, а у тому, що вона 
має властивість постійно розширюватися, самовідтворюватися і захоплювати все нові й нові 
взаємні бюджетні зобов’язання. А там, де не вистачає, схема їх створює штучно, шукаючи 
старі борги або створюючи нові. Звідси й постійне зростання енергетичних тарифів.
 Нещодавно до Держбюджету були внесені зміни, що передбачають збільшення 
обсягу субвенцій на субсидії населенню ще на 14 млрд. грн, або до 61,1737 млрд. грн».

ГРОШІ ЧИ ПОВІТРЯ: ЯК 
ВІДБУВАЄТЬСЯ ПОГАШЕННЯ 

ВЗАЄМНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
ЕНЕРГОСЕКТОРА ПЕРЕД 

БЮДЖЕТОМ

Володимир ВИСОЦЬКИЙ

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/podorozhanye-avtogaza-nedostatok-svoego-resursa-pokryvaetsya-ymportom-sapegyn-golos-stolycy

 «Давайте подумаем, посмотрим, что происходит вокруг рынка автогаза для того, 
чтобы попытаться понять, что происходит. Высокооктановый бензин остается стабильным, 
дизельные топливо остается стабильным в розничной продаже, то есть смежные рынки, 
допустим, рынок, который является альтернативным для потребителей высокооктанового 
бензина, он сохраняет стабильность. Хотя если посмотреть предпосылки для изменения 
этого рынка, они есть на величину порядка 80 копеек на одном литре. То есть рынок бензина 
не потянул за собой рынок сжиженного газа. Если посмотреть, что происходит с ресурсами, 
то в июле ресурс начал расти в Украине, то есть здесь, казалось бы, тоже ситуация 
выравнивается, и этот фактор, по крайней мере, отходит на второй план, хотя ранее мы 
говорили о дефиците предложений. Если посчитать, что дает экономика для продажи 
сжиженного газа в розницу, то на сегодняшний день на одном литре уже есть потенциал для 
снижения сжиженного газа на величину порядка 73 копейки. Какие еще факторы могут быть?  
 Допустим, конкуренция». 

ПОДОРОЖАНИЕ 
АВТОГАЗА: НЕДОСТАТОК 

СВОЕГО РЕСУРСА 
ПОКРЫВАЕТСЯ 

ИМПОРТОМ 
Сергій САПЄГІН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/nuzhna-ly-ukrayne-dolgovaya-yama-ot-mvf

 «…История заимствования средств у МВФ наглядно демонстрирует нам прелести 
сырьевой направленности экономики нашей страны.
 В те годы, когда мировая экономика активно развивалась, а цена на сырьё, 
являющееся основой национального экспорта, росла – сотрудничество с МВФ либо 
затухало, либо о нём вообще мало кто вспоминал — разве что в плане необходимости 
погашения старых кредитов. Например, в период 2002-2007 гг. сумма заимствований от 
данной международной организации составила $0,00. При этом погашение прошлых 
кредитов находилось в пределах от $185,2 млн. до $422,7 млн. в год.
 В 2008-2009 гг., жесточайший финансово-экономический кризис, повлёкший за 
собой снижение бизнес-активности на глобальном уровне в целом и снижению цен на сырьё 
в частности – привёл к сокращению национального экспорта в пределах 40% и снижению 
ВВП страны на 15%. Что безусловно не преминуло сказаться на почти двукратной 
девальвации национальной валюты».

НУЖНА ЛИ УКРАИНЕ 
«ДОЛГОВАЯ ЯМА» 

ОТ МВФ

Ігор ГАРБАРУК



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ ТА ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

ЧИ БАГАТО ЇДЯТЬ 
УКРАЇНЦІ?

http://edclub.com.ua/analityka/chy-bagato-yidyat-ukrayinci

 Відповідно до нещодавно здійсненної 
Економічним дискусійним клубом оцінки стану 
продовольчої безпеки в Україні за 2016 рік, частка витрат 
на харчування домогосподарств нашої країни перевищила 
55% від усіх споживчих витрат, що у 4 − 5 разів вище 
аналогічного показника  у країнах Євросоюзу.

 Чи насправді українці настільки перебувають у 
рабстві власних шлунків, що це спонукає їх до витрачання 
своїх коштів, переважно, у продовольчих магазинах та 
ресторанах?

СУБСИДІЇ НА 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ 

ПОСЛУГИ У ЛИПНІ 2017 РОКУ

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

 Згідно з даними Держстату, у липні ц. р. за 
субсидією для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулися 465,1 тис. сімей, 
що на 12% більше, ніж у липні минулого року.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ НА СОЦІАЛЬНО 
ЗНАЧУЩІ ПРОДОВОЛЬЧІ 
ТОВАРИ ЗА ДВІ ДЕКАДИ

СЕРПНЯ 2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/spozhyvchi-ciny-na-socialno-znachushchi-prodovolchi-tovary-za-dvi-dekady-serpnya-2017-roku

 Загалом, за 7 міс. поточного року таких звернень 
надійшло від 6 794,8 тис. домогосподарств, що на 85,7% 
більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Рівень 
призначення субсидій з початку року склав 87,1% від 
кількості тих, які за нею зверталися.

 У останньому місяці цьогорічного літа на 
внутрішньому продовольчому ринку тривала цінова 
«вакханалія». З початку серпня 2017 року подорожчання 
відбулося по 17-ти із 23-х позицій, включених до переліку 
соціально значущих товарів, що підлягають моніторингу 
Держстатом. 
 Лідерство у ціновому зростанні, як і у попередні 
місяці, утримують яйця та м’ясна група продовольства. 
Крім того, у серпні до рекордсменів з подорожчання 
долучився також і рис. Отже, споживчі ціни зросли на: яйця 
− на 50,2% («плюс» 5,04 грн. на десятку); рис − на 3,2% 
(«плюс» 60 коп. на кілограмі); м'ясо птиці − на 2,9% 
(«плюс» 1,49 грн. на кілограмі); сало − на 2,8% («плюс» 
1,33 грн. на кілограмі); ковбаси варені − на 1,2% («плюс» 85 
коп. на кілограмі); свинина − на 1,0% («плюс» 94 коп. на 
кілограмі); яловичина − на 0,6% («плюс» 69 коп. на 
кілограмі).
 Дещо повільнішими темпами, але утримується 
стійка тенденція до підвищення цін на весь перелік 
молочних товарів, які зросли подорожчали на 0,2%−1,3%.

ПРОГРАМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ 
ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ У 

США, АБО ПРО ТЕ, ЯК ВЛАДА 
ПОВАЖАЄ СВІЙ НАРОД

http://edclub.com.ua/analityka/programy-prodovolchoyi-pidtrymky-naselennya-u-ssha-abo-pro-te-yak-vlada-povazhaye-sviy

 З прийняттям постанови №394 Уряд України з 1 
липня 2017 року остаточно (після пілотних експериментів) 
відмовився від державного регулювання цін на 
продовольчі товари, яке фактично, в тому чи іншому 
вигляді, існувало з 1996 року.  
 Відповідно до урядового прес-релізу до 
прийнятого документу, «головна мета цих змін - зниження 
адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного 
втручання держави в економічні процеси, розвиток 
конкуренції та дебюрократизація (дерегуляція) у сфері 
ціноутворення».
 При цьому, ініціатори такого рішення, свідомо чи 
несвідомо, не здійснили оцінку наслідків від скасування 
регулювання для пересічного українця, у раціоні якого 
присутні переважно соціальні продукти харчування.
 Якщо подивитися правді у вічі, то де-факто, 
держава облишила опікуватися питаннями дотримання 
дисципліни цін на соціальні продукти харчування ще з 2014 
року, коли було запроваджено мораторій на здійснення 
перевірок суб’єктів господарювання, який діє й донині, та 
розформувала спеціальний орган контролю за цінами 
(Держцінінспекцію).

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.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ 
ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ 

ПЛАТИ СТАНОМ НА 
1 СЕРПНЯ 2017 РОКУ

 

 Згідно з даними Держстату, на 1 серпня ц. р. 
загальна сума невиплаченої заробітної плати становила 2 
377,2 млн. грн., що на 14,7 млн. грн. або на 0,6% менше, 
ніж місяцем раніше.
 Натомість, з початку 2017 року сума заборгова-
ності зросла на 586,2 млн. грн. або майже на 32,7%.

 Станом на 01.08.2017 року 1 312,0 млн. грн., або 
55,2% від загальної суми заборгованості, зафіксовано в 
економічно активних підприємствах. Їх заборгованість 
перед працівниками протягом липня поточного року також 
скоротилась на 0,6%.

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИ-
ЦТВО В УКРАЇНІ У ЛИПНІ 

2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/promyslove-vyrobnyctvo-v-ukrayini-u-lypni-2017-roku http://edclub.com.ua/analityka/zaborgovanist-iz-vyplaty-zarobitnoyi-platy-stanom-na-1-serpnya-2017-roku

 Згідно з даними Держстату, промислове 
виробництво України вчергове скоротилося.
Так, порівняно з аналогічними показниками минулого року 
у цьогорічному липні обсяги промислового виробництва 
скоротилися на 2,6%, а за січень-липень на 0,7%.

 Зокрема, у липні ц. р. обсяги добувної 
промисловості та розроблення кар’єрів скоротилися на 
8,4%, за 7 міс. скорочення склало 6,5%. Як у місячному так 
і в річному вимірі скорочення зафіксовано у видобутку 
вапняку, залізорудних концентратів, кам’яного вугілля та 
сирої нафти.

ТЕМА НОМЕРА:     БАЛАНСИ ПОПИТУ І 
ПРОПОЗИЦІЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ 

РЕСУРСІВ СТАНОМ НА 01.08.2017

http://edclub.com.ua/analityka/shchodo-balansiv-popytu-i-propozyciyi-zerna http://edclub.com.ua/analityka/ekonomichnyy-dyskusiynyy-klub-oprylyudnyuye-utochneni-balansy-popytu-i-propozyciyi.

       Зерно
 Економічний дискусійний клуб за результатами обговорення з представниками громадських професійних асоціацій 
оприлюднює звітний баланс попиту і пропозиції зерна за 2016/2017 маркетинговий рік та очікуваний баланс на 2017/2018 МР 
уточнений станом на 01.08.2017.
 Експертами зернового ринку у серпні покращено оцінку врожаю зерна у сезоні 2017/2018 років до 63,9 млн. тонн, за 
рахунок збільшення до 26,3 млн. тонн показників валового збору пшениці та ячменю (до 8,5 млн. тонн).
 З урахуванням уточнених обсягів перехідних залишків зерна на початок маркетингового періоду (7,8 млн. тонн) та 
очікуваного імпорту (0,2 млн. тонн) загальна пропозиція зерна на ринку у поточному маркетинговому періоді оцінена у 71,9 млн. 
тонн.
 Попит внутрішнього ринку у зерні очікується на рівні 21,7 млн. тонн. При цьому на продовольчі потреби передбачено 
спрямувати 5,7 млн. тонн зерна (у тому числі 4,7 млн. тонн продовольчої пшениці). Споживання хліба і хлібопродуктів на одну особу 
у цьому маркетинговому році очікується на рівні 101,0 кг на рік у перерахунку на борошно, що відповідає раціональній нормі. На 
посівні цілі під урожай 2018 року передбачено 2,6 млн. тонн насіння з урахуванням необхідного страхового запасу. 
 Зважаючи на звітні дані, та беручи до уваги тенденції до скорочення поголів’я худоби, зменшено оцінку потреби у 
фуражних зернових ресурсах до 11 млн. тонн.
 При повному забезпеченні внутрішнього попиту та формуванні перехідних запасів на кінець маркетингового року на рівні достатньому для гарантування продовольчої безпеки (5,5 
млн. тонн, або 25% від середньорічного внутрішнього споживання), можливий експортний ресурс оцінено у 44,7 млн. тонн, із нього: пшениці – 17,6 млн. тонн, ячменю – 5,2 млн. тонн, 
кукурудзи – 21,7 млн. тонн.
 Згідно з оперативними даними митної статистики, у першому місяці поточного маркетингового сезону Україна експортувала 2,6 млн. тонн зерна та продуктів його переробки, що на 
18% більше, ніж у липні 2016 року. Із загального обсягу липневого експорту пшениці вивезено 0,9 млн. тонн (на 13% більше), ячменю – 0,8 млн. тонн (на 19% менше), кукурудзи – 0,9 млн. 
тонн (у 2 рази більше).
 З актуальними балансами попиту і пропозиції зерна, олій рослинних, молока, м’яса та цукру можна ознайомитись за посиланнями: 

та


