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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/u-chomu-fenomen-bitkoina

 «…Експерти (і не тільки вони) не перестають сперечатися про те, чи є біткоіни (як і 
інші криптовалюти) «пірамідою» або міхуром. Я вже пояснював, чому біткоіни не варто 
класифікувати як фінансову піраміду і чому ознаки міхура можна угледіти в динаміці його 
курсу. Але, напевно того, хто 1 січня цього року купив біткоін за сформованим на той момент 
курсом в 923 дол. і продав його в минулі вихідні за 7998 дол., отримавши за 10,5 місяців 
прибуток в 767%, навряд чи сильно цікавить — збагатився він завдяки «фінансовій піраміді», 
з якої вдалося вчасно вийти, або завдяки міхуру, який надувався запаморочливими темпами 
і не луснув у невідповідний момент. Примітно, що якщо раніше курс біткоіна падав на десятки 
відсотків, то для його відновлення потрібні кілька місяців, зараз же для цього вистачає тижня.
 У чому феномен біткоіна? Це питання займає і тих, хто торгує криптовалютою, і тих, 
хто із заздрістю спостерігає за фінансовим успіхом торговців, і тих, хто розмірковує про 
можливість регулювання ринку криптовалют, і тих, хто розглядає питання крізь призму суто 
наукового інтересу…»

У ЧОМУ ФЕНОМЕН
БІТКОІНА?

Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/sociolog-libanova-lyudyna-yaka-zupynyt-viynu-otrymaye-velychezni-dyvidendy-ukrayinska

 «…Наразі в Україні в селах мешкає близько третини населення, працездатного 
трохи менше. Ну, не може у 21 сторіччі третина населення працювати в сільському 
господарстві! Навіть з урахуванням обробки, сервісу тощо. Тобто там або треба будувати 
заводи і перетворити цю сільську місцевість на щось зовсім інше, або створювати реальні 
можливості подолання такої замкненості локальних ринків праці.
 До цього треба додати і те, що люди часто не можуть отримати необхідні послуги 
(освітні, медичні, побутові, адміністративні) ані в своєму поселенні, ані поза його межами. 
Яка медична реформа, якщо ми не можемо довезти або пацієнта до лікаря, або лікаря до 
пацієнта? Без доріг ми не можемо нормально провести і реформу шкільної освіти.
 Дороги – це альфа і омега всіх абсолютно й без винятку реформ. Я вже не кажу про 
те, що одне робоче місце, яке створюється на будівництві дороги, спричиняє створення, 
мінімум, семи робочих місць у дотичних галузях…»

ЛЮДИНА, ЯКА 
ЗУПИНИТЬ ВІЙНУ, 

ОТРИМАЄ ВЕЛИЧЕЗНІ 
ДИВІДЕНДИ

Елла ЛІБАНОВА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/yizha-okremo-alkogol-okremo-chomu-v-restorani-kliyentovi-prynosyat-dva-cheky-komentar

 «…Оподаткування громадського харчування в Україні в цілому не має особливої 
специфіки і здійснюється на загальних підставах. При цьому власники закладів громадського 
харчування різного рівня дійсно використовують стандартні схеми зменшення податкових 
надходжень шляхом включення в розрахункові ланцюжки платників єдиного податку І та II груп.
 Така схема не властива виключно громадському харчуванню – вона абсолютно 
стандартна для більшості видів діяльності, на які не накладаються обмеження для 
застосування єдиного податку. При цьому потрібно врахувати, що саме собою використання 
ФОП-єдиноподатника не є зловживанням, якщо загальний оборот закладу за рік укладається в 
обсяги, встановлені законом.
 Про використання схеми ухилення можна говорити тоді, коли на одному об'єкті 
громадського харчування протягом року використовуються кілька ФОП, між якими 
розподіляється загальний обіг. Вирішення цього питання можливе, якщо поставити в обов'язок 
ФОП-єдиноподатників вести апаратний облік доходів…»

ЇЖА ОКРЕМО, АЛКОГОЛЬ 
ОКРЕМО: ЧОМУ В 

РЕСТОРАНІ КЛІЄНТОВІ 
ПРИНОСЯТЬ ДВА ЧЕКИ

Євген ОЛЕЙНІКОВ

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/shche-odyn-rik-nevyznachenosti-pro-shcho-nam-kazhe-proekt-derzhbyudzhetu

 «Проект фінансового плану на 2018 рік не дає розуміння економічної політики 
уряду. Схоже, ми знову слухатимемо історії успіху не України, а інших держав. У якому 
економічному ритмі ми живемо? А який ритм української економіки? Найкращу відповідь на 
ці питання дає аналіз бюджету країни. Особливо вартими уваги є кілька структурних 
показників.
 Отже, у 2018 році очікується рекордний показник перерозподілу ВНП через 
державний бюджет — 29,2%, це плюс 3,9 п. п. порівняно з 2017 роком. Бюджет наповнюють 
податки. Отже, зростання співвідношення доходів бюджету до ВНП вказує на загальне 
підвищення податкового навантаження на економічних агентів та на зростання ролі держави 
в економічних процесах.
 Погодьтеся: три роки тому всі очікували іншого розвитку подій. Вважали, що 
зростатимуть економічні свободи та роль підприємця в економіці. Вважали правильно, тому 
що роль підприємця на тому шляху, який обрала Україна, повинна була стати ключовою…»

ЩЕ ОДИН РІК 
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: 

ПРО ЩО НАМ КАЖЕ 
ПРОЕКТ ДЕРЖБЮДЖЕТУ

Володимир ВЛАСЮК 

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/ozbroyenyy-spozhyvach-abo-shcho-maye-znaty-kozhen 

 «За сучасних умов, коли існує жорстка конкуренція між суб'єктами підприємницької 
діяльності та відбувається бурхливий розвиток технологічних процесів, усе більш вагомого 
значення набуває питання захисту прав споживачів. До того ж встановлення співробітництва 
між Україною та ЄС обумовило необхідність у забезпеченні відповідності національного 
законодавства європейським підходам.
 Практика провідних сучасних європейських країн свідчить, що пріоритетним 
напрямом у вирішенні цього питання є формування в країні комплексної системи захисту із 
забезпеченням дотримання принципу пріоритету інтересів споживачів порівняно з 
інтересами інших суб'єктів. У зв'язку з цим доцільним є здійснення аналізу механізмів та 
способів захисту прав споживачів, що існують в Україні.
 Стаття 42 Конституції України визначає, що держава захищає права споживачів, 
здійснює контроль за якістю й безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт. Основні ж 
права споживачів, а також механізми їх захисту встановлено Законом України "Про захист 
прав споживачів" від 12.05.1991 № 1023-XII…»

ОЗБРОЄНИЙ 
СПОЖИВАЧ, АБО 

ЩО МАЄ ЗНАТИ 
КОЖЕН?

Наталія КОВАЛКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/cykl-est-strategyya-est-strana-yllyuzyya-reform-kak-styl-zhyzny

 «…Слабая позиция представителей центральных органов власти на всех 
международных переговорах и сдача национальных интересов в угоду мировым 
финансовым институциям, торговля стратегическими интересами страны и превращение её 
в территорию массовой трудовой эмиграции – реалии нашей жизни.
 Можно ли это изменить?.. – Да!
 Потребуется принять несколько сложных, но необходимых решений, разработать 
простую и понятную стратегию роста, сделать честную ревизию собственных ресурсов и 
начать двигаться вперёд. С верой в успех и достижение поставленного результата!
 Прежде всего, надо завершить войну. И это всем понятно.
 Для этого всего лишь нужно, чтобы люди, с двух сторон конфликта, 
зарабатывающие на ней мега-прибыли – перестали это делать. Не понимают – надо 
объяснить. Не хотят – заставить…»

ИЛЛЮЗИЯ РЕФОРМ, 
КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

Ігор ГАРБАРУК



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ ТА ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
DOING BUSINESS-2018. 
УКРАЇНА В РЕЙТИНГУ 

СВІТОВОГО БАНКУ ЛЕГКОСТІ 
ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu

 Україна за рік покращила своє місце в рейтингу 
легкості ведення бізнесу на 4 позиції, піднявшись з 80 на 76 
сходинку.

 Позитивні зрушення відбулися по 4 із 10 основних 
компонентів дослідження. При чому суттєве покращення 
можливо відмітити лише  по двох з них – «отримання 
дозволу на будівництво», за яким ми посіли 35 місце проти 
140 у рейтингу 2017 року, та за показником 
«оподаткування» (43 місце проти 84).

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 
ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ 

ТА ЄВРОСОЮЗІ У 
СІЧНІ−ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ 

http://edclub.com.ua/analityka/mizhnarodna-torgivlya-tovaramy-v-ukrayini-ta-yevrosoyuzi-u-sichniveresni-2017-roku

 У січні-вересні 2017 року загальна вартість 
українського товарного експорту склала 31,3 млрд. 
доларів. США, що на 21,1% більше порівняно з 
аналогічним періодом минулого року.

 Імпорт товарів в Україну за вказаний період зріс 
на 27,3% та склав 35,2 млрд. доларів США.
 За результатами 9 місяців поточного року 
зберігається негативне сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами − «мінус» 3,9 млрд. доларів США. Слід 
зазначити, що порівняно з січнем – вереснем минулого 
року величина негативного сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами зросла у 2,2 рази.

ІНДЕКС 
ҐЕНДЕРНОГО 

РОЗРИВУ-2017

http://edclub.com.ua/analityka/indeks-gendernogo-rozryvu-2017

 У поточному році, вперше за всю історію 
підрахунку Індексу (починаючи з 2006 року), у світі 
зафіксовано погіршення ситуації із ґендерною нерівністю. 
Розрив між чоловіками і жінками склав 68,0%, проти 68,3% 
у 2016 році, та 68,1% у 2015 році..

 За таких темпів прогресу, для усунення загальної 
глобальної нерівності між чоловіками та жінками потрібно 
100 років, проти 83 у минулому році. Найбільший розрив 
між жінками та чоловіками лишається в сфері економіки, 
подолання якого, при поточних темпах, потребуватиме 217 
років.

ІНДЕКС 
УКРАЇНСЬКИХ 

СТРАВ. 
ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ 

http://edclub.com.ua/analityka/indeks-ukrayinskyh-strav-zhovten-2017-roku

 За розрахунками ЕДК, у жовтні 2017 року вартість 
приготування популярних українських страв становила:
 борщу (каструля об’ємом 3,5−4 літра):  з м’ясом – 
83,87 гривні;  без м’яса (пісного) – 16,78 гривні;
 дерунів із сметаною (з розрахунку 20– 25 штук) – 
19,78 гривні; 
 вареників (з розрахунку 35– 40 штук):  з сиром – 
73,30 гривні;  з капустою – 21,03 гривні.

 Таким чином, у жовтні ц. р. стало дешевшим 
приготувати борщ як з м’ясом, так і пісний, а також 
вареники з капустою відповідно на 0,7%, 5,1% та 3,1%. 

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.

АКТУАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ 
СТАНУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я В КРАЇНАХ ЄВРО-

СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ 

 

 У жовтні 2017 року Верховна Рада України 
ухвалила медичну реформу, яка за словами її розробників 
та прихильників, вже через декілька років має призвести до 
якісного оновлення системи охорони здоров’я нашої 
країни.

 Чи справді так станеться?  Поживемо – 
побачимо, а переживемо – оцінимо. А наука підказує, що 
оцінка будь-якого явища завжди зводиться до набору 
певних показників. У нас, як економічних експертів, виник 
інтерес: з якими ж показниками охорони здоров’я ми 
вийшли на старт медичної реформи, і як ці індикатори 
виглядають порівняно з країнами Євросоюзу.

ПРОМИСЛОВЕ 
ВИРОБНИЦТВО В 

УКРАЇНІ У ЖОВТНІ 
2017 РОКУ 

http://edclub.com.ua/analityka/promyslove-vyrobnyctvo-v-ukrayini-u-zhovtni-2017-roku http://edclub.com.ua/analityka/aktualni-indykatory-stanu-systemy-ohorony-zdorovya-v-krayinah-yevrosoyuzu-ta-ukrayini

 Згідно з даними Держстату, у жовтні ц. р. 
порівняно з жовтнем 2016 року обсяги промислового 
виробництва зросли на 0,4%. Разом з тим, за 10 місяців 
поточного року обсяги промислового виробництва 
зменшилися на 0,2%.

  У жовтні обсяги добувної промисловості та 
розроблення кар’єрів вчергове скоротилися на 8,1%, за 10 
міс. скорочення скало 6,3%.
 Як у місячному так і в річному вимірі скорочення 
зафіксовано у видобутку кам’яного вугілля, залізорудних 
концентратів, сирої нафти, залізної руди та солі.

ТЕМА НОМЕРА:     БАЛАНСИ ПОПИТУ 
І ПРОПОЗИЦІЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ 

РЕСУРСІВ СТАНОМ НА 01.11.2017

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01112017

      М’ясо
 У січні−жовтні 2017 року українськими господарствами вироблено 1 842 тис. тонн м’яса всіх видів, що на 
0,2% менше порівняно із відповідним періодом минулого року. Падіння обсягів відбулося за рахунок свинини, 
виробництво якої зменшилося на 2,5%. Натомість яловичина та м'ясо птиці продемонстрували приріст на 0,2 та 1,2% 
відповідно.
 Довідково: за інформацією органів статистики, станом на 01.11.2017 порівняно з відповідною датою 
минулого року поголів’я ВРХ скоротилося на 0,5%, свиней – на 8,9%, а поголів’я птиці зросло на 1,3%.
 Експорт м’яса та м’ясопродуктів за 10 місяців поточного року склав 294 тис. тонн («плюс» 19% до 
минулорічного періоду), імпорт – 184 тис. тонн («плюс» 25%).
 Провідною позицією вітчизняного експорту є м’ясо птиці, частка якого у загальних обсягах майже 80%, або 
229 тис. тонн, тобто на 14% більше, ніж роком раніше. Найвищим попитом українська птиця у поточному році 
користувалася у Єгипті, Нідерландах, Іраку.
 У 2017 році відбулося пожвавлення зовнішньої торгівлі вітчизняною яловичиною та свининою. Основними імпортерами цих видів м’яса є країни колишнього СРСР – Білорусь, 
Грузія, Казахстан,  Молдова, Азербайджан. Зокрема, у січні-жовтні ц. р. експортовано 50 тис. тонн яловичини, що на 39% перевищує показник минулорічного періоду, та становить 19% 
від обсягів вітчизняного виробництва.
 М’ясний імпорт, як і в попередні періоди, переважно представлений свининою та м'ясом птиці. При цьому, імпорт м'яса птиці за 10 місяців ц. р. зріс на 37%, свинини − на 16%. 
Імпортується м'ясна продукція, в основному, із Польщі та Німеччини та Угорщини. Частка імпорту у внутрішньому продовольчому споживанні за 10 місяців ц. р. склала 11%.
 За балансовими розрахунками, у січні-жовтні ц. р. порівняно з відповідним періодом 2016 року наповнюваність внутрішнього ринку м’ясом та м’ясопродуктами на 2,5% менша, 
ніж роком раніше (яловичина – «мінус» 7%, свинина – «мінус» 2%, наповнюваність м’ясом птиці перевищує минулорічний рівень на 1%).
Середньодушове споживання населенням м’яса і м’ясопродуктів відстає від торішнього на 0,9 кг і становило у січні-жовтні ц. р. 40,6 кілограмів на особу.
 З актуальними балансами попиту і пропозиції зерна, олій рослинних, молока,  цукру та риби можна ознайомитись за посиланням: 


