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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ 
до проекту Державного бюджету України на 2017 рік 

 
 

 

Члени Економічного дискусійного клубу на своєму черговому зібранні 
проаналізували, внесений Урядом та розміщений на сайті Верховної Ради 
України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 
(далі – проект Бюджету).   

За результатами засідання відзначено, що Уряд уперше за останні роки 
вчасно подав проект Державного бюджету України на розгляд Верховної Ради 
України, що дає можливість ретельно обговорити його та якісно доопрацювати. 
З метою доопрацювання членами Клубу були сформовані наступні зауваження і 
рекомендації. 

1. У запропонованому проекті Бюджету відсутні стимулюючі механізми 
розвитку економіки та існує ряд ризиків, що може не дозволити досягти 
прогнозованих макроекономічних показників і відповідно реальних 
надходжень до бюджету. 

2. Як і у попередні 3 роки на видатки розвитку передбачається 
спрямувати лише 7,9% (61,3 млрд. гривень) від усіх бюджетних видатків, що 
становитиме 2,4% від обсягу ВВП. 

Базуючись на досвіді попередніх 20 років, можна стверджувати, що за 
такого низького рівня видатків розвитку досягнути зростання ВВП навіть у 
межах 3% виглядає дуже проблематично.   

3. З нашої точки зору, малоймовірно залучити у наступному році до 
доходів бюджету:  

10,5 млрд. грн. коштів від реалізації конфіскованого майна, набутого 
корупційними діями, оскільки на сьогодні відсутнє належне законодавче 
поле; 
17,1 млрд. грн. надходжень від приватизації, ураховуючи динаміку цього 
показника у попередні 3 роки.    

У свою чергу, це ставить під загрозу виконання бюджетних програм у 
важливих сферах економіки.  

4. На видатки розвитку для Мінагрополітики у проекті Бюджету 
передбачено 3,9 млрд. гривень (з них 1,6 млрд. грн. із спеціального фонду), що 
майже у 8 разів більше, ніж у держбюджеті поточного року. Однак, таке суттєве 
збільшення прямих видатків сільгосптоваровиробникам з бюджету, навряд чи 
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співставне з тими сумами коштів, які вони мали змогу акумулювати внаслідок 
дії спеціального режиму оподаткування ПДВ (за різними розрахунками 20 – 25 
млрд. гривень). З 2017 року вказаний спецрежим скасовується, що може стати 
серйозною загрозою для ефективної роботи аграрного сектору, який на 
сьогодні є чи не єдиним локомотивом вітчизняної економіки.  

Особливої актуальності набуває питання суттєвого скорочення фінансової 
підтримки українського сільгосптоваровиробника у контексті розвитку 
всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, де зберігається 
високий рівень дотування фермерів. Зокрема, обсяг підтримки фермерів у 
країнах ЄС становить у середньому майже 13% від валового випуску їх 
продукції. В Україні цей показник у 2017 році не перевищить 1% валового 
випуску аграрної продукції.  

5. Проект Бюджету не передбачає створення інституцій, які б сприяли 
інноваційному розвитку малого і середнього бізнесу, його виходу на нові ринки 
та структурної модернізації економіки у контексті глобальних трансформацій 
(Банк розвитку, Експортно-кредитне агентство, Фонд розвитку підприємництва). 
Така пасивна економічна політика може призвести до подальшого падіння 
експорту, погіршення платіжного балансу, структурної деградації економіки, 
руйнації внутрішнього ринку і, як наслідок, подальшого «інвестиційного 
голоду». 

На наш погляд, у проекті Бюджету не знайшло свого відображення  
вирішення актуальних для економіки країни проблем: 

1. Оновлення рухомого складу залізниць України, в першу чергу 
вантажними вагонами. За період з 2000 року кількість вантажних вагонів 
скоротилася більш ніж на 40%. Все це відбувається на фоні початку відновлення 
економічного зростання та стрімкого нарощування врожаїв зернових та олійних 
культур, будівництва доріг, що вимагає збільшення кількості рухомого складу 
залізниць. Невирішення цього питання може стати гальмом розвитку 
економіки. 

2. Котрий рік поспіль не може вирішитися питання проведення 
днопоглиблювальних робіт на р. Дніпро, що дозволило б у рази наростити 
вантажоперевезення річковим транспортом та зняти навантаження з 
автомобільних доріг та залізниці. Скорочення транспортних витрат шляхом 
переорієнтації на більш дешевий річковий транспорт сприяло б зростанню 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції.  

3.  В країні розвалена система складання товарних балансів попиту і 
пропозиції промислових ресурсів, енергоносіїв тощо, що робить неможливим 
оцінку реального стану економіки. 

При цьому, у проекті Бюджету передбачається відчутне скорочення 
видатків для Мінекономрозвитку – саме того органу, який повинен організувати 
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та очолити відповідну роботу. Слід зазначити, що практика складання товарних 
балансів властива всім країнам ЄС. 

4. У проекті Бюджету, як зазвичай, основними пріоритетними напрямами є 
видатки соціального спрямування (майже 30% від усіх видатків). Однак, можна 
прогнозувати, що як і у попередні роки, в проекті бюджету Урядом не 
пропонується жодних нових механізмів, котрі б дозволили, хоча б у 
майбутньому, реально покращити життя людей. Насамперед, мова йде про 
необхідність адресності та монетизації пільг, дотацій та субсидій, проведення 
реальної пенсійної реформи та поступової побудови багаторівневої пенсійної 
системи, запровадження обов’язкового медичного страхування тощо.  

Члени Економічного дискусійного клубу пропонують при доопрацюванні 
проекту Державного бюджету на 2017 рік взяти до уваги вищевикладені 
рекомендації.  


