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Створено законодавче підґрунтя для впровадження

середньострокового бюджетного планування

Проведено пілотні огляди витрат

Запущено реформи податкових та митних органів,

створено ДПС та Держмитслужбу

Запроваджено відшкодування ПДВ в автоматичному

режимі за єдиним електронним реєстром

Розширено перелік онлайн послуг для платників податків

Імплементовано 9 кроків Плану дій BEPS

Покращено правила митного контролю та митного

оформлення (впровадження АЕО, NCTS)

Підвищились кредитні рейтинги України

Призначений новий склад та розроблено стратегію

розвитку Рахункової палати

Затверджено концепцію ІТ-централізації в СУДФ на основі

проведеного ІТ-аудиту

Підвищено рівень прозорості в сфері управління

державними фінансами (openbudget.gov.ua, BOOST)

Ключові результатиСтан реалізації 

Стратегії СУДФ

Заходи

Протягом 2017-2019 років 

виконано 114 заходів, в тому 

числі 20 таких, що 

виконуються постійно 

(мають термін виконання 

щороку, щокварталу і т. д.)

Ще 48 заходів в процесі 

виконання.

Індикатори

ДОСЯГНУТО

72%

Протягом 2017-2019 років 

досягнуто 18 індикаторів із 

25*. 

* не враховано 10 індикаторів, які 

неможливо порахувати через зміну 

методології або відсутності даних

ВИКОНАНО

70,4%



ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В 
РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ СУДФ

3

• відсутність цілісної системи 

стратегічного планування

• слабкий зв’язок між стратегічним та 

бюджетним плануванням

• неузгодженість планування 

державних інвестицій зі стратегічним 

та бюджетним плануванням

НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ ТА 

ФРАГМЕНТОВАНІСТЬ ПЛАНУВАННЯ

• відсутність комплексної системи 

управління фіскальними ризиками

• формалістичний підхід до оцінки 

впливу на бюджет та визначення 

вартості нових ініціатив з боку 

розробників

НЕДОСТАТНЯ ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ У 

СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

• слабкий зв’язок між бюджетом, 

цілями, KPI та виконанням

• недостатня інституційна та 

управлінська підзвітність

• обмежена імплементаційна 

спроможність на центральному та 

місцевому рівнях

НЕЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ

• криза, спричинена COVID-19, та 

необхідність вживати відповідні 

заходи і розподіляти ресурси

• макроекономічна нестабільність

СКЛАДНІ ЗОВНІШНІ УМОВИ



ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМИ СУДФ ДО 
2024 РОКУ

Побудова стійкої та ефективної СУДФ

Дотримання загальної 

бюджетно-податкової 

дисципліни

•Завершення реформи 

податкових та митних 

органів

•Забезпечення своєчасного 

та комплексного 

управління фіскальними 

ризиками на 

центральному і місцевому 

рівнях

•Посилення спроможності 

щодо управління боргом 

на всіх рівнях

•Запровадження 

раціонального та 

ефективного управління 

ліквідністю
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Підвищення 

ефективності розподілу 

ресурсів на рівні 

формування політики

•Повноцінне впровадження 

середньострокового 

бюджетного планування, 

узгодженого зі 

стратегічним 

плануванням та 

покращеною оцінкою 

впливу на бюджет нових 

ініціатив

•Проведення регулярних 

оглядів витрат та 

перегляд підходів до 

формування бюджетних 

програм та показників

•Збільшення власних 

ресурсів ОМС

Забезпечення 

ефективного 

виконання бюджету

•Забезпечення 

узгодженості 

планування державних 

інвестицій зі 

стратегічним та 

бюджетним планування 

і посилення 

спроможності для 

аналізу витрат і вигоди

•Підвищення якості 

консолідованої 

фінансової звітності

•Подальший розвиток 

внутрішнього контролю 

та внутрішнього аудиту, 

у т.ч. автоматизація

Підвищення прозорості 

і підзвітності

•Забезпечення 

доступності інформації 

щодо державного та 

місцевих бюджетів для 

зовнішнього аналізу

•Впровадження ІТ-

централізації в СУДФ 

для забезпечення 

узгодженого та 

ефективного розвитку 

ІТ

Управління людськими 

ресурсами

•Підвищення 

ефективності 

управління людськими 

ресурсами і розробка 

навчальних програм та 

інструментів для 

підвищення рівня 

компетентності у сфері 

державних фінансів



КООРДИНАЦІЯ І МОНІТОРИНГ СТАНУ 
РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ СУДФ

Координаційна рада РДУ (голова – Міністр Кабінету Міністрів) – загальна 
координація дій органів влади щодо реалізації Стратегії СУДФ

Секторальна (міжвідомча) робоча група з СУДФ (голова – перший 
заступник Міністра фінансів, співголова – керівник Секції належного 
управління Представництва ЄС) – моніторинг та оцінка стану виконання 
Стратегії СУДФ та координація з партнерами з розвитку

Робочі підгрупи з питань СУДФ (експертний рівень) – розгляд конкретних 
питань реалізації реформи СУДФ, розробка пропозицій для розгляду 
С(М)РГ. Включають підгрупи з: бюджету; місцевих бюджетів; податкової 
політики; митної політики; макроекономічного та бюджетного прогнозування; 
фіскальних ризиків, ліквідності та управління боргом; бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності; фінансового контролю; організаційної спроможності.



НАСТУПНІ КРОКИ

Мінфін доопрацює та надішле консолідовану матрицю коментарів
партнерів з розвитку до Стратегії СУДФ і відповідей Мінфіну, а також
пропонований графік необхідних засідань підгруп для фіналізації проектів
Стратегії та Плану заходів до їх надсилання на міжвідомче погодження –
до 30.09.2020р.

Відповідно до оновлених пріоритетів реформи СУДФ, Мінфін доопрацює
донорську матрицю, яка слугуватиме спільною системою результатів у
сфері СУДФ, та звернеться до партнерів з розвитку з проханням надати
коментарі/інформацію – до 06.10.2020


